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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Melike ÖZER KESKİN 

Author University Presentation title 
Res. Assisst. Dilek 

ERDEN 
Tekirdağ Namık Kemal 

University 
ETHICS EDUCATION IN NURSING 

Prof. Dr. Özgür 
ALPARSLAN                                           

Lec. Ebru SOLMAZ 

Tokat Gaziosmanpaşa 
University 

Ağrı İbrahim Çeçen 
University 

THE IMPACT OF MORAL SENSITIVITY OF MIDWIFERY 
STUDENTS ON CRITICAL THINKING SKILLS 

Res. Assisst. Çiğdem 
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Res. Assisst. Tuğba 
Enise BENLİ 

İnonu University 
ETHICAL APPROACH TO ASSISTED REPRODUCTIVE 

TECHNIQUES 

Dr. Srdjan NIKOLOVSKI 
University of Belgrade 
School of Medicine, 

Belgrade, Serbia 

SLOW CODE RESUSCITATION – A JUSTIFIED CANCER 
OF EMERGENCY MEDICINE 

Res. Assisst. Tuğba 
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Res. Assisst. Çiğdem 
KARAKAYALI AY            

İnonu University 
ETHICS IN WOMEN’S HEALTH AND BIRTH 

INTERVENTIONS 

Lec. Bahar ERDOĞAN Yozgat Bozok University 
WRONG MEDICAL PRACTICE AND ETHICS IN 

NURSING 

Asst. Prof. Hilal YAKUT 
İPEKOĞLU 

Süleyman Demirel 
University 

BIOCHEMICAL SUPPORT TO COMPETITION: DRUG 
USE FOR SUCCESS AND ETHICS 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Orna RAVIV 

Author University Presentation title 

Professor Simona Rodat 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SPEECHES OF 

GERMAN, FRENCH AND ROMANIAN HEADS OF STATE 
IN MARCH 2020 
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Arneil G. Gabriel 

Graduate School, Nueva 
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Technology Philippines 
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RESPONSIBILITY ON FIRM PERFORMANCE: THE 

MEDIATING ROLE OF GOVERNMENT 
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Kütahya Dumlupınar 
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THE INADEQUACY OF ETHICS COMMITTEES FOR 
ETHICAL PUBLIC ADMINISTRATION: A REVIEW ON 

ETHICAL VIOLATION DECISIONS OF THE COUNCIL OF 
ETHICS FOR PUBLIC OFFICIALS 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Hilal ÖZTAY 

Author University Presentation title 

Assist. Prof. A. Selçuk 
KÖYLÜOĞLU 

Selcuk University 
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LITERATURE 

Associate Professor 
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Azerbaijan State University 
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University of Sri 
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Asst. Prof. Zivar 
ZEYNALOVA 
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Hery Purwanto 
Central Java Al-Qur’an 
Science University in 
Wonosobo, Indonesia 

ETHICS FOR RESOLVING PROBLEMATIC FINANCING 
IN THE SHARIA FINTECH INDUSTRY 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr. Ghanshyam BARMAN 

Author University Presentation title 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet 
Ali AKKAYA 

İzmir Kâtip Çelebi University 

EVALUATION OF INFORMATION AND DOCUMENT 
MANAGEMENT UNDERGRADUATE PROGRAMS IN 
TURKEY IN TERMS OF ETHICS AND VOCATIONAL 

ETHICS EDUCATION 

Dickson Adom 
Kwame Nkrumah University 
of Science and Technology, 

Ghana 

ETHICS IN AUTHORSHIP: A CRUCIAL FACTOR FOR 
ACADEMIC HONESTY IN AN ERA OF ‘PUBLISH OR 

PERISH’ IN HIGHER INSTITUTIONS IN GHANA 
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A. Rahman Fadzil                                                                  

M. Shamin Shazwan                                                             
N. Syaheera Yunas                                                                 

Prasana Bathumalai                                                          
Ibrahim Adam Ahmad 

Sorgar 

International Islamic 
University Malaysia 

THE MAJOR CAUSES OF RESEARCH MISCONDUCT 

Asst. Prof. Evren 
BAYRAMLI 

İstanbul Esenyurt University 
RESEARCH ON AWARENESS OF ETHICAL 

PRINCIPLES AND RESPONSIBILITIES OF SOCIAL 
WORK FINAL STUDENTS 

Lecturer Irina-Ana 
DROBOT 

Technical University of Civil 
Engineering, Bucharest, 

Romania 
ETHICS IN RESEARCH: PRINCIPLES 

Dr. Ghanshyam Barman 
Uka Tarsadia University, 

India 
ETHICS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR 

SCIENTIFIC COMMUNITY 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Ömer Gökhan ULUM 

Author University Presentation title 

Research Scholar 
Rehana KANWAL 

National College of Business 
Administration and 

Economics, Lahore, 
Pakistan 

ETHICAL IMPLICATIONS IN HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT: A CASE STUDY OF MEDIA CHANNELS 

OF PAKISTAN 

Research Scholar 
Rehana KANWAL 

National College of Business 
Administration and 

Economics, Lahore, 
Pakistan 

THE ROLE OF UBUNTU ETHICS IN PROMOTING 
CITIZENSHIP VALUES: AN INVESTIGATION INTO THE 

FOUNDATIONS OF SOCIAL HARMONY 

Dr. Lec. Erman KAR Çankırı Karatekin University 
ETHICAL PERSPECTIVES ON THE RIGHT TO 

ABORTION 

Assoc. Prof. Dr. Ömer 
Gökhan ULUM Mersin University 

CONCEPTIONS OF TURKISH HIGHER EDUCATION 
STUDENTS TOWARDS ETHICAL ISSUES 

Ayobami Ademola 
AKANMU                                          

Umar Obafemi SALISU                                                   
Simeon Oluwagbenga 

FASINA                                            
Samuel Oluwaseyi 

OLORUNFEMI 

The Oke-Ogun Polytechnic, 
Saki, Nigeria                                             

Olabisi Onabanjo University, 
Ago-Iwoye, Nigeria                                   

Federal University of 
Technology, Akure, Nigeria 

SPATIAL DEVELOPMENT AND COMPLIANCE WITH 
ENVIRONMENTAL ETHICS IN NIGERIA 

Mr. Adeolu Matthew 
Adeleye                                            

Mr. Aderemi Timothy 
Adeleye                                           

Mr. Mayowa Raphael 
Ajayi                                            

Mr. Obelawo Ibrahim 
Ajape                                                 

Mr. Chuks K. Odoh 

Community High School, 
Nigeria        

Dalian Institute of Chemical 
Physics, China    

Federal Polytechnic Bida, 
Nigeria 

Federal University of 
Agriculture, Nigeria 

MATHEMATICAL MODELING: THE DRIVING FORCE 
FOR THE ANALYSIS AND EVALUATION OF 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Dr Nandkumar M KAMAT                                                  

Author University Presentation title 
Dr Nandkumar M KAMAT                                                 

Prof. Sanjyot Pai 
VERNEKAR                                                   

Prof. Savita KERKAR 

Goa University 
BIOETHICS ISSUES RAISED BY COVID19 PANDEMIC 

AND CHALLENGES FOR FUTURE 

Assist. Prof. Dr. Marcel-
Alexandru Găină                              

Cristinel Ștefănescu 

University of Medicine and 
Pharmacy „Grigore T. Popa” 

Iași, Romania 

THE URGE FOR AN ETHICAL FRAMEWORK 
REGARDING VIRTUAL REALITY INTERVENTIONAL 

STUDIES IN PSYCHIATRY 

Yukalo Maria 

Institute of Public 
Administration of the 

National University ''Lviv 
Polytechnic'' 

CHANGING THE POLICY OF MEDICAL ETHICS IN THE 
PROVISION OF PAID SERVICES 

Marija Jovic    
Nada Pejcic                                                                   

Radomir Mitic                                                               
Slobodan Gavrilovic                                                     

Ivan Velickovic 

General Hospital Leskovac, 
Serbia                                         

SUNY Downstate Medical 
Center, USA 

WHERE ARE THE LIMITS OF PATIENT AUTONOMY? 

Tedi Mana                                                                 
Gentian Vyshka 

University Hospital Center 
“Mother Theresa”, Tirana, 

Albania         
University of Medicine in 

Tirana, Albania 

IDENTITY AND ETHICAL ISSUES IN THE ERA OF 
ANTIPSYCHOTIC DRUGS 

Elsa Vitale 
Local Healthcare Company 

Bari, Italy 

IMPROVING WELL-BEING IN NURSING 
ORGANIZATIONS: FROM EVALUATION TO 
PROMOTION. A PILOT VALIDATION STUDY 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Assoc. Prof. Dr. Sercan GÜRLER 

Author University Presentation title 
Asst. Prof. Ahmet 

MUMCU 
Tokat Gaziosmanpaşa 

University 
DOES PERFORMANCE PRESSURE LEAD TO 

UNETHICAL PRO-ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR? 

Asst. Prof. Mehtap ARAS                                          
Asst. Prof. Tuba 

KARABEY 

Tokat Gaziosmanpaşa 
University 

ETHICAL PRINCIPLES OF INTEGRATED DISASTER 
MANAGEMENT 

Natavan NAMAZOVA 
Azerbaijan Technical 

University 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ETİK SORUNLAR 

Dr. Ankita UPADHYAY 
Lovely Professional 
University, Punjab 

ETHICAL DILEMMAS IN HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT DURING COVID-19 

ANGHELESCU Aurelian                                            
ANGHELESCU Cristiana 

Georgeta                            
ANGHELESCU Lucia 

Ana-Maria 

Teaching Emergency 
Hospital ''Bagdasar-Arseni'' 
''Carol Davila'' University of 

Medicine and Pharmacy 
Cultural Anthropology 

 

WHEN THE THIEVES MEET THE “SUCKER”: BEWARE 
OF CYBER-CROOKS, PSEUDO-JOURNALS AND 

DECEPTIVE PUBLISHERS – PERSONAL EXPERIENCE 

Assoc. Prof. Dr. Melike 
ÖZER KESKİN 

Ceren YÜCETÜRK 
Esra DEMİR 

Gazi University 
AN INVESTIGATION ON THE AWARENESS LEVEL OF 
TEACHER CANDIDATES ON PROFESSIONAL ETHICS 

PRINCIPLES 

Dr. Nurten YAYLACI                                  
Lec. Zehra ÇOBAN 

Sağlık Bakanlığı Kurum 
Avukatı                                                   

Gebze Teknik Üniversitesi  

IS IT POSSIBLE “TO CREAT CAPABILITIES” ON ANIMAL 
RIGHTS (A Study in the Framework of Nussbaum’s 

Capabilities Approach) 

Assoc. Prof. Dr. Sercan 
GÜRLER 

İstanbul University 
“THE LAWYERS AS THE ARCHITECT OF SOCIAL 

STRUCTURE” (THE RELATIONSHIP BETWEEN RULE 
OF LAW AND LEGAL ETHICS IN LON L. FULLER) 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Prof . Dr. İbrahim GÜRER 

Author University Presentation title 

Prof . Dr. İbrahim GÜRER Başkent University 
THE PLACE AND TIME OF ETHICS COURSE IN 

ENGINEERING EDUCATION 

Umachandran.K                                                 
Amuthalakshmi.P 

Nelcast Ltd., India                                                                           
Madras School of Social 
Work, Egmore, Chennai 

ECOSYSTEM AND ENVIRONMENTAL ETHICAL 
EDUCATION 

Maha IBRAHIM                                                              
Dr. Kasım VARLI 

IZU, M. A. Department of 
English Language Teaching 

ATTITUDES TOWARDS L1 USE IN FOREIGN 
LANGUAGES CLASSES: A CASE STUDY IN ENGLISH 

SAT INSTITUTIONS 

Olga PEZHYNSKA 
Ternopil Volodymyr Hnatiuk 

National Pedagogical 
University, Ukraine 

ACADEMIC INTEGRITY AND ETHICS OF ACADEMIC 
RELATIONSHIPS IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS 

Associate Professor 
Natalia Diachok 

Oles Honchar Dnipro 
National University 

ETHICAL FRAMEWORKS OF THE LANGUAGE 
SUBCODE 

Associate Professor 
Liudmyla SEVERYN-

MRACHKOVSKA   
Assoc. Prof. Dr. Jolita 

GREBLIKAITÉ 

State University ''Kyiv 
National Economic 

University by Vadym 
Hetman'', UA                                                                                                 

Vytautas Magnus University 

THE CASE METHOD AS A TOOL FOR THE STUDYING 
OF THE DISCIPLINE ''THE PHILOSOPHY OF SCIENCE 

AND TECHNOLOGY'' (FROM THE EXPERIENCE OF 
THE TEACHING TO THE MASTER'S STUDENTS) 

Tiziana D’Isanto University of Salerno, Italy 
PROFESSIONAL ETHICS ON PHYSICAL EDUCATION 

(PE) IN ITALIAN PRIMARY SCHOOL 

Tuba DEMİRYÜREK 
ÜRPER 

DMO Genel Müdürlüğü 
ETHICAL PRINCIPLES IN PUBLIC PROCUREMENT 

PROCESSES 

Assoc. Prof. Dr. Eyüp 
AKTÜRK 

Van Yüzüncü Yıl University 
TEACHER ATTITUDES, MORAL DEVELOPMENT AND 

''VALUE (UN)INTERNALIZATION'' 
(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 

Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEAD OF SESSION: Kaldygul ADILBEKOVA                                                     

Author University Presentation title 
Mohammad Mohammadi                                                  

Assist. Prof. Bisotoon 
Azizi                                       

Nima Deimary 

Malayer University, Malayer, 
Iran 

Islamic Azad University, 
Piranshahr, Iran 

THE ROLE OF ANCIENT SPORTS AND ZURKHANEH IN 
ETHICAL PROMOTING AND RELIGIOUS VIRTUES 

Assoc. Prof. Dr. Yusuf 
Bahri GÜNDOĞDU                                  
Volkan DEMİRBAĞ 

Ondokuz Mayıs University 
 

A VIEW OF TEACHING PROFESSIONAL ETHICS IN 
ISLAMIC EDUCATIONAL THOUGHT WITH THE 

EXAMPLE OF IBN SAHNÛN 

Prof. Dr. Berrin AKMAN                                                    
Res. Assisst. Esra 

AKGUL                                        
Dr. Dila Nur YAZICI 

Hacettepe University 
Ondokuz Mayıs University 

 

STUDIES ON ETHICS IN EARLY CHILDHOOD 
EDUCATION BETWEEN 2012-2021: A SYSTEMATIC 

LITERATURE REVIEW 

Dr. Ömer CERAN MEB 
VALUE CRITERIA OF MORALS OF POST-HISTORICAL 

PERIOD 

(All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 

 

  

11.10.2021 | HALL-4

Ankara Local Time: 1000-1230

Meeting ID: 858 4911 3579| Passcode: 000222



 
HEAD OF SESSION: Ayna İSABABAYEVA APAYDIN 

Author University Presentation title 
Ayna İSABABAYEVA 

APAYDIN 
Erciyes University 

THE CONCEPT OF ETHOS AND THE THEORY OF 
ETHOS IN ANCIENT GREEK PHILOSOPHY 

Assoc. Prof. Dr. İradə 
ZƏRQAN 

AMEA Fəlsəfə və 
Sosialogiya İnstitutu 

TRACES OF ''PERESTROIKA'' IN THE FATE OF 
WOMEN 

Fəxriyyə MƏMMƏDZADƏ                                               

Assoc. Prof. Dr. Şəhla 
MUSAYEVA 

AMEA Fəlsəfə və 
Sosiologiya İnstitutu 

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE 
PHILOSOPHY OF VALUES AND ETHICS 

Asst. Prof. Ahmet YILDIZ Erciyes University THE PROBLEM OF JUSTIFICATION OF MORALITY 

Assoc. Prof. Dr. Sadık 
Erol ER 

Çukurova University NIETZSCHE AND ETHICS 

Asst. Prof. Metin AYDIN Sakarya University 
THE MEANING OF BEING MORAL IN AL-GHAZALI'S 

THOUGHT 

Res. Asst. Dr. Fatma 
ERKEK 

Çankırı Karatekin University EMMANUEL LEVINAS’TA SORUMLULUK KAVRAMI 

Res. Assisst. Umut DAĞ Muş Alparslan University BERNARD WILLIAMS’ CRITIQUE OF UTILITARIANISM 

 (All speakers required to be connected to the session 10 min before the session starts) 
Moderator is responsible for ensuring the smooth running of the presentation, managing the group discussion and dynamics. 
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HEMŞİRELİKTE ETİK EĞİTİMİ 

 

 

Dilek ERDEN 

Araştırma Görevlisi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 

Bölümü  

ORCID NO: 0000-0002-7948-0726 

ÖZET 

Gelişen sağlık bakım teknolojisi, karmaşık hemşirelik bakım ve uygulamalarını beraberinde 

getirmiş ve bakım sürecinde iki değer arasında kalan hemşireler etik ikilemlerle karşılaşmıştır. 

Hemşirelik bakım ve uygulamalarında etik ikilemlerle karşılaşan hemşirelerin etik karar 

verme becerisine sahip olmaları hemşirelikte etik eğitimi ile mümkündür. Bu bağlamda 

hemşirelik programlarında etik eğitimine ilgi artmaktadır. Etik eğitimi ile hemşirelerin 

mesleki sorumlulukları artmakta, hastaya holistik yaklaşım sergilemekte, hemşirelik 

uygulamalarında insan onuruna saygı, yarar sağlama, zarar vermeme, eşitlik, adalet, 

mahremiyete ilkelerini benimsemekte ve hemşireler karşılaştıkları etik ikilemlere karşı 

duyarlı olmaktadır. Hemşirelikte etik eğitimi; lisans, lisansüstü düzeyde ve mesleki 

uygulamalarda yer almaktadır. Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 

Tanımlayıcıları (Öğrenme Çıktıları) kapsamında; mezunlardan beklenen etik ile ilgili 

yetkinlikleri açıklanmış, HUÇEP (Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı) hemşirelikte 

etik eğitiminde içerik, hedefler ve öğrenme kazanımlarını belirterek hemşire eğitimcilere 

rehber sunmuştur.  

Hemşirelik öğrencilerinin etik bilincine ait bilgi, tutum kazanması ve davranışa dönüştürmesi 

gerekmektedir. Hemşirelik eğitimi sürecinde verilecek etik eğitiminde; amaç, hedef ve içerik, 

öğretim yöntem ve teknikleri, değerlendirme süreci eğitimin etkinliği açısından önemlidir. 

Etik eğitimi hemşirelik öğrencilerinin, eleştirel düşünme, sorun çözme, klinik karar verme 

becerisini geliştirebilmesi için tartışma, vaka analizi, grup çalışmaları, rol- play gibi öğrenci 

merkezli aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak verilmelidir. Hemşirelikte etik eğitimi 

sürecinde aktif öğrenme yöntemlerinin uygulanması öğrencilerde anlamlı öğrenmeyi 

sağlayarak etik bilincinin gelişmesini desteklemektedir. Bu yüzden eğitimcilerin etik alanında 

eğitim almış olması ve beraberinde öğrenme sürecinde aktif öğrenme yöntemlerini etkin 

kullanması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Etik, Hemşirelik Eğitimi 

 

 

ETHICS EDUCATION IN NURSING 

 

ABSTRACT 

Developing health care technology has brought with it complex nursing care and practices, 

and nurses who remain between the two values in the care process have faced ethical 

deceptions. It is possible for nurses who face ethical dilemmas in nursing care and practice to 

have ethical decision-making skills with ethical training in nursing. In this context, there is 

increasing interest in ethical education in nursing programs. With ethical education, the 

professional responsibilities of nurses increase, they show a holistic approach to the patient, 

they adopt the principles of respect for human dignity, providing benefit, not harming, 

equality, justice and privacy in nursing practices, and nurses are sensitive to the ethical 
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dilemmas they encounter. Ethical education in nursing is involved in undergraduate, graduate 

and professional applications. Turkey Higher Education Qualifications Framework identifiers 

(learning outcomes) ; the ethics-related competencies expected from the graduates were 

explained and HUÇEP (nursing National Core Training Program) provided guidance to nurse 

educators by specifying the content, goals and learning achievements in nursing ethics 

education. 

Nursing students need to gain knowledge, attitude and turn it into behavior. In the ethical 

education that will be given in the nursing education process; purpose, purpose and content, 

teaching methods and techniques, evaluation process is important in terms of the effectiveness 

of Education. Ethics education of nursing students critical thinking, problem solving, clinical 

decision-making skills in order to develop, discussion, case analysis, group work, role - play, 

such as student-centered active learning methods should be given to using. The application of 

active learning methods in the ethical education process in nursing supports the development 

of ethical awareness by ensuring meaningful learning in students. For this reason, educators 

should be trained in the field of ethics and use active learning methods effectively in the 

learning process. 

Keywords: Nursing, Ethics, Nursing Education 

 

1.GİRİŞ 

Sağlık bakım teknolojisindeki ilerlemeler karmaşık hemşirelik bakım ve uygulamalarını 

beraberinde getirmiş ve bakım sürecinde iki değer arasında kalan hemşireler etik ikilemlerle 

karşılaşmıştır (Gül ve ark., 2013). Bu durum hemşirelerde etik karar verme ve etik bilincin 

gelişmesine yönelik gereksinimi beraberinde getirmiştir. Hemşirelik uygulamalarında etik 

bilincin gelişmesi hemşirelik bakımının kaliteli ve etkin verilmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Hemşirelikte etik bilinci; beraberinde etik karar verme becerisinde yetkinliği 

getirmektedir. Bu yetkinlik etik eğitimi ile mümkündür. Etik eğitimi ile hemşirelerin mesleki 

sorumlulukları artmakta, hastaya holistik yaklaşım sergilemekte, hemşirelik uygulamalarında 

insan onuruna saygı, yarar sağlama, zarar vermeme, eşitlik, adalet, mahremiyete ilkelerini 

benimsemekte ve hemşireler karşılaştıkları etik ikilemlere karşı duyarlı olmaktadır (Akbaş ve 

ark., 2014; Paslı Gürdoğan ve ark., 2018). 

2. HEMŞİRELİKTE ETİK EĞİTİMİ 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ulusal ve uluslararası paydaşlarla 

tanınan ve ilişkilendirilen yeterliliklerin belli bir düzen içinde yapılandırıldığı, değişen 

toplumsal ihtiyaçlara uygun, eğitime rehberlik eden çağdaş bir çerçeve sunmaktadır. TYYÇ 

Tanımlayıcıları (Öğrenme Çıktıları) kapsamında; mezunlardan beklenen etik ile ilgili 

yetkinlik, “Yetkinlikler” başlığı altında yer alan “Alana Özgü Yetkinlikler” arasında çeşitli 

düzeylerde tanımlanmıştır (TYYÇ, 2010). 

a. Lisans (6. Düzey) eğitim programı mezunları için: “Alanı ile ilgili verilerin 

toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik 

ilkelere uygun hareket etme.” 

b. Yüksek Lisans (7. Düzey) eğitim programı mezunları için: “Alanı ile ilgili verilerin 

toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri 

gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.” 

c. Doktora (8. Düzey) eğitim programı mezunları için: “Alanı ile ilgili konularda 

karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve 

bu değerlerin gelişimini destekleyebilme” şeklinde ifade edilmiştir (TYYÇ, 2010). 
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Avrupa Birliği’nin Hemşirelik eğitimi için belirlediği kriterler ve Bologna Uyum Süreci 

doğrultusunda; ülke genelinde hemşirelik eğitiminde standardizasyonu sağlamak için 

hemşirelik eğitim programlarının minimum standartları Hemşirelik Ulusal Çekirdek Programı 

(HUÇEP) ile belirlenmiştir. HUÇEP hemşirelikte lisans eğitimi programlarının meslek 

derslerine ilişkin konular, içerik ve hedefler/öğrenme kazanımlarını geliştirilmiştir. Bununla 

birlikte hemşirelik eğitim programlarının etik konusu kapsamında öğrenciye kazandırması 

beklenen içerik, hedefler/öğrenme kazanımları oluşturulmuştur (Tablo 1)  (HUÇEP, 2014).  

 

Tablo 1. HUÇEP etik konusu, içerik ve öğrenme kazanımları (HUÇEP 2014). 

KONU İÇERİK HEDEFLER/ÖĞRENME KAZANIMLARI 

ETİK 

➢ Hemşirelik değerleri 

➢ Etik kodlar 

➢ Mesleki etik kodlar 

➢ Etik ikilemler 

➢ Etik karar verme 

süreci 

➢ Etik duyarlılık 

➢ Hemşirelikte etik 

➢ Bakım etiği 

➢ İnsan ve hasta hakları 

➢ Etik ilkeleri dikkate alabilme 

➢ Etik ilkeleri dikkate alarak hemşirelik bakımı 

verebilme 

➢ Profesyonel değerlere uygun davranış gösterebilme 

➢ Etik ikilemlerin farkına varabilme 

➢ Etik ikilemlerde karar verme sürecini başlatabilme 

➢ Sağlık hizmetleri alanındaki etik sorunları analiz 

edebilme 

➢ Etik sorunlara duyarlılık gösterebilme 

➢ Hemşirelik uygulamalarında insan/ hasta haklarını 

dikkate alabilme 

 

Ülkemizdeki lisans düzeyinde hemşirelik öğrenimi veren okulların müfredatları 

incelendiğinde ise; “Hemşirelikte Değerler ve Etik”, “Hemşirelikte Etik”, “Sağlık Etiği”, 

“Hemşirelik Tarihi ve Etik”, “Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi” ve “Etiğe Giriş, Hemşirelik 

ve Etik” adı altında etik konular anlatılmaktadır (Akbaş ve ark., 2014). 

Hemşirelik eğitimi sürecinde verilecek etik eğitiminde; amaç, hedef ve içerik, öğretim yöntem 

ve teknikleri, değerlendirme süreci eğitimin etkinliği açısından önemlidir. Etik eğitimi 

hemşirelik öğrencilerinin, eleştirel düşünme, sorun çözme, klinik karar verme becerisini 

geliştirebilmesi için tartışma, vaka analizi, grup çalışmaları, rol- play gibi öğrenci merkezli 

aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak verilmelidir (Akbaş ve ark., 2014). Hemşirelikte etik 

eğitimi sürecinde aktif öğrenme yöntemlerinin uygulanması öğrencilerde anlamlı öğrenmeyi 

sağlayarak etik bilincinin gelişmesini desteklemektedir. Bu yüzden eğitimcilerin etik alanında 

eğitim almış olması ve beraberinde öğrenme sürecinde aktif öğrenme yöntemlerini etkin 

kullanması gerekmektedir. Namadi ve ark. (2019) çalışmasında; hemşirelik etiği eğitimi 

sürecinde vaka temelli öğrenmenin hemşirelik öğrencileri arasında ahlaki muhakemeyi 

geliştirmek için etkili bir strateji olduğunu belirtmiş ve hemşirelik öğrencilerine etik eğitimi 

için yöntemi önermiştir. Hoskins ve ark (2018); hemşirelikte etik eğitimi sürecinde yetkinlik 

temelli, öğrenme ortamlarının sistematik yeniden tasarımı, sürekli eğitim, öğretim ve 

uygulama oluşturma, etkin değerlendirme programı, eğitim eğitimin uygulanma sürecinde 

teknolojiyi etkinleştirme ve sonuçların değerlendirilmesinin gerekliliğini bildirmiştir. Bununla 

birlikte araştırmacılar hemşirelikte etik eğitimi sürecinde takım çalışmasına dayalı öğrenme, 

vaka temelli öğrenme, senaryo temelli öğrenme, simülasyon temelli öğrenme gibi yöntemlerin 
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önemini vurgulamıştır. Hsu (2014) çalışmasında ise hemşirelikte eğitimi sürecinde 

harmanlanmış öğrenme ve senaryo temelli öğrenmenin etkisini incelemiştir. Hemşirelik 

öğrencilerinin harmanlanmış öğrenmeden memnuniyetlerinin istatiksel olarak anlamlı olduğu 

sonucuna ulaşmış, harmanlanmış öğrenme ile öğrencide anlamlı öğrenme gerçekleştiğini, 

senaryo temelli öğrenme ile öğrencilerin aktif öğrenme ve eleştirel düşünme, analiz etme ve 

problem çözme becerilerinin geliştiğini bildirmiştir (Hsu, 2014).  

Gül ve ark. (2016) çalışmasında hemşirelik lisans eğitim programlarında etik eğitiminin klinik 

odaklı ve interdisipliner olması ve mezuniyet sonrası eğitimlerle desteklenmesi gerektiğini 

vurgulamıştır (Gül ve ark., 2016). Akbaş ve ark ( 2014) çalışma sonuçlarında; araştırmanın 

yapıldığı okullarda etik eğitiminin bu alanda uzman olmayan öğretim elemanları tarafından 

verildiği, etik/deontoloji dersinin süresinin, içeriğinin ve isminin okuldan okula değiştiğini 

tespit etmişlerdir Araştırmacılar; etik/deontoloji derslerinin bu alanda eğitim almış ve kendini 

geliştirmeye açık öğretim elemanları tarafından verilmesi için lisansüstü programlar açılması, 

etik konusunda uzman olmadığı halde lisans programında etik/deontoloji dersi vermek 

zorunda kalan öğretim elemanlarının sertifikalandırılmaları için hemşirelik etiği, hemşirelik 

etiği eğitimi konularında standart ve belli aralıklarla kurslar düzenlenmesini önermişlerdir. 

Karabulut (2015) doktora tez çalışmasında etik dersinin ayrı bir ders olmasının yansıra diğer 

hemşirelik alanlarına da entegre edilmesini, klinik uygulamalarda etik eğitimine devam 

edilmesinin hemşirelikte etik eğitiminin gelişimine katkı sağlayacağını bildirmiştir. Boz ve 

İnce (2019) çalışmasında bakım etiği dersini alan öğrencilerin etik duyarlılıkların yüksek 

olduğunu tespit etmiş en yüksek puan aldıkları alt ölçek "kişiler arası oryantasyon", en düşük 

puan aldıkları alt ölçek "etik ikilem deneyimlemek" olarak bulunmuştur. Akbaş (2010) bir 

diğer alışmasında etik eğitiminde; interaktif öğretim yöntemlerinin kullanılması gerektiğini, 

uygulamalı dersler sırasında ele alınan konularda etik boyuta değinilmesi, eğitimlerde vaka 

analizlerine yer verilmesini, etik alanında etkinlikler düzenlenmesi ve öğrencilerin katılım için 

teşvik edilmesini tavsiye etmiştir.  

3. SONUÇ 

Sonuç olarak; hemşirelikte etik eğitiminin gerekliliği açıktır. Hemşirelik eğitim 

programlarının hemşirelikte etik eğitimi konusunda öğrenci merkezli interaktif öğretim 

yöntemlerin destekleyecek düzeyde yapılandırılması hemşirelikte etik bilincin gelişmesine 

katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Amaç: Bu araştırma ebelik öğrencilerinin ahlaki duyarlılıklarının eleştirel düşünme becerisi 

üzerine etkisini ölçmek amacıyla kesitsel olarak yapılmıştır. 

Materyal metot: Araştırmanın evreni Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Ebelik Bölümünde 2019 yılında öğrenim gören 285 öğrenci oluşturmuştur. Evrenden 

örneklem seçimi yapılmamış olup araştırmaya katılmayı kabul eden 233 öğrenci (%81.7’sine 

ulaşılmıştır) çalışma kapsamın alınmıştır. Araştırma verileri “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Ahlaki 

Duyarlılık Anketi”, “Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ölçeği” kullanılarak gözlem 

yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma, t testi, 

tek yönlü̈ Anova testi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis testleri kullanılarak 

değerlendirilmiştir. Yanılma düzeyi 0,05 olarak alınmıştır. 

Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre ebelik öğrencilerinin sınıf, etik dersi alma, etik ikilem 

yaşama özelliklerinin ahlaki duyarlılığı etkilemediği, Kalifornia Eleştirel Düşünme 

Eğilimlerinin düşük olduğu ve aralarında istatiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadığı tespit 

edilmiştir (p>0.05). Ebelik öğrencilerinin lise mezuniyetleri ile Ahlaki Duyarlılık Anketinin 

yarar sağlama alt boyutunda anlamlı fark bulunmuştur (p<0.05). Etik dersi alma durumuna göre 

Ahlaki Duyarlılık Anketinin çatışma alt boyutunda öğrenciler arasında anlamlı fark olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05). Ahlaki Duyarlılık Anketi ve Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilimleri 

Ölçeği arasında negatif yönde zayıf düzeyde anlamlı ilişki belirlenmiştir (p<0.05). 

Sonuç: Çalışmanın sonucu doğrultusunda ebelik öğrencilerinin Ahlaki Duyarlılık düzeylerinin 

“orta” ve Kalifornia Eleştirel Düşünme Eğilimleri düzeylerinin ise “düşük”, aralarında negatif 

yönde zayıf düzeyde ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ebelik, Etik, Öğrenci, Ahlaki Duyarlılık, Eleştirel Düşünme 
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THE IMPACT OF MORAL SENSITIVITY OF MIDWIFERY STUDENTS ON 

CRITICAL THINKING SKILLS 

 

ABSTRACT 

Purpose: This study was carried out cross-sectionally to measure the effect of midwifery 

students moral sensitivity on critical thinking skills. 

Material and method: The population of the study consisted of 285 students studying at Tokat 

Gaziosmanpaşa University Midwifery Department of Health Sciences Faculity in 2019. No 

sample selection was made from the population and 233 students (%81.7 of them) who agreed 

to be participate included in the study. Research data were collected using observation method 

by “Descriptive Information Form”, “Moral Sensitivity Questionnaire”, “California Critical 

Thinking Trends Scale”. Number, percentage, mean, standard deviation, t test, oneway Anova 

test, Mann Whitney U test and Kruskal Wallis test were used to analyze the data. The error 

level was taken as 0.05. 

Results: According to the results of the research, it was found that midwifery students' class, 

ethics, and ethical dilemma characteristics did not affect moral sensitivity, California Critical 

Thinking Scale were low and there was no statistically significant difference between them. 

(p>0.05). A significant difference was found between mid-term graduation of midwifery 

students and the benefit sub-dimension of the Moral Sensitivity Questionnaire (p<0.05). It was 

determined that there was a significant difference between the students at the conflict sub-

dimension of the Moral Sensitivity Questionnaire according to the status of taking ethics course 

(p<0.05). A negative weak correlation was found between the Moral Sensitivity Questionnaire 

and the California Critical Thinking Trends Scale. 

Conclusion: According to the results of the study, it was determined that the levels of moral 

sensitivity of midwifery students were “moderate” and California Thinking Trends Scale 

dispositions were “low”, and there was a negatively weak relationship between them. 

Keywords: Midwifery, Ethics, Student, Moral Responsibility, Critical Thinking 
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ÖZET 

Dünya çapındaki çiftlerin %9-15'ini etkileyen infertilite, 12 ay veya daha uzun 

süre korunmasız düzenli cinsel ilişki sonucunda gebe kalamama olarak tanımlanan üreme 

sisteminin bir hastalığıdır. Ülkemizde 1.5-2 milyon infertil çift olup, bunların %55-75'i pirimer, 

%25-40'ı ise sekonder infertiliteden muzdariptir. DSÖ ve Dünya Bankası tarafından hazırlanan 

engellilik raporu, infertiliteyi önemli bir engellilik ve işlev bozukluğu olarak kabul etmiştir. 

Yardımcı üreme teknikleri (YÜT), üreme amacıyla insan oositlerinin, spermatozoalarının ve 

embriyolarının in vitro işlenmesi dahil tüm müdahaleler olarak tanımlanmaktadır. Bu 

müdahaleler arasında in vitro fertilizasyon (IVF), embriyo transferi (ET), intrasitoplazmik 

sperm enjeksiyonu (ICSI), embriyo biyopsisi, preimplantasyon genetik testi, yardımlı yuvalama 

(assisted hatching) ve gamet veya embriyoların dondurularak saklanması yer almaktadır. 

Bununla birlikte yardımcı üreme tekniklerinin hızla gelişmesi, etik tartışmaları da beraberinde 

getirmiştir. Biz bu derlemede yardımcı üreme tekniklerindeki etik yaklaşımları açıklamayı 

amaçladık. Literatür taraması doğrultusunda bulunan etik sorunlar, doğal olmayan yollar ile 

elde edilen gebelikler, yüksek maliyeti nedeniyle YÜT'ne adaletsiz erişim, düzenleyici 

kurumun prosedür güvenliği eksikliği, cinsiyet seçimi, taşıyıcı annelik ve gamet bağışı olarak 

sıralanabilir. Sonuç olarak, paydaşların (Sağlık profesyonelleri, hastalar, sağlık kuruluşları, dini 

kuruluşlar, biyoetikçiler ve yöneticiler) bu etik yaklaşımları ele alması, kültürel ve şartlara özel 

kılavuzlar oluşturması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: İnfertilite, Yardımcı Üreme Teknikleri, Etik  

 

 

ETHICAL APPROACH TO ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNIQUES 

 

ABSRACT 

Affecting 9-15% of couples worldwide, infertility is a disease of the reproductive system 

defined as the inability to conceive after 12 months or more of regular unprotected sexual 

intercourse. There are 1.5-2 million infertile couples in our country, 55-75% of whom suffer 

from primary infertility and 25-40% from secondary infertility. The disability report prepared 

by WHO and the World Bank recognized infertility as an important disability and dysfunction. 

Assisted reproductive techniques (ART) are defined as all interventions for reproductive 

purposes, including the in vitro processing of human oocytes, spermatozoa, and embryos.These 

interventions include in vitro fertilization (IVF), embryo transfer (ET), intracytoplasmic sperm 

injection (ICSI), embryo biopsy, preimplantation genetic testing, assisted hatching, and 

cryopreservation of gametes or embryos. However, the rapid development of assisted 

reproductive techniques has brought ethical debates. In this review, we aimed to explain the 
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ethical approaches in assisted reproductive techniques. Ethical problems found in the literature 

review can be listed as pregnancies obtained by unnatural means, unfair access to ART due to 

its high cost, lack of procedural security by the regulatory agency, gender selection, surrogacy 

and gamete donation. As a result, stakeholders (health professionals, patients, healthcare 

organizations, religious organizations, bioethicists and administrators) need to address these 

ethical approaches and create cultural and context-specific guidelines. 

Keywords: Infertility, Assisted Reproductive Techniques, Ethics 

 

GİRİŞ 

İnfertilite sorunu üreme sağlığı için her zaman birincil zorluk olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) infertiliteyi spesifik bir hastalık olarak kategorize etmekle birlikte yaygınlığı nedeniyle 

sosyal bir hastalık olarak düşünülmesi gerektiğini de bildirmiştir. Bununla birlikte, infertilite 

ile ilgili literatür, tek tip ve net bir tanım sağlamamaktadır. NICE (National Institute for Health 

and Clinical Excellence) infertiliteyi, bilinen herhangi bir üreme patolojisinin olmaması 

sonucunda 2 yıl boyunca korunmasız ve düzenli cinsel ilişkiden sonra gebe kalamama durumu 

olarak tanımlamıştır. Amerikan Üreme Tıbbı Derneği, infertiliteyi 12 ay veya daha fazla düzenli 

ve korunmasız cinsel ilişkiden sonra başarılı bir gebelik elde edememe olarak tanımlamaktadır 

(Szamatowicz & Szamatowicz, 2020). Dünya çapında çoğu gelişmekte olan ülkelerde olmak 

üzere 186 milyondan fazla insan infertiliteden muzdarip olarak yaşamaktadır (Inhorn & 

Patrizio, 2015) 

İnfertilite primer, sekonder ve açıklanmayan olmak üzere 3 kategoride sınıflandırılmaktadır. 

Primer infertilite, daha önce hiç klinik gebelik tanısı almamış ve infertilite olarak 

sınıflandırılma kriterlerini karşılayan, sekonder infertilite daha önce klinik gebelik teşhisi 

konmuş ancak daha sonra 12 ay korunmasız ve düzenli cinel ilişkiden sonra mevcut klinik 

gebelik oluşturamayan, açıklanamayan infertilite 12 ay korunmasız cinsel ilişki sonrası bilinen 

herhangi bir üreme patolojisinin olmaması sonucu gebelik elde edemeyen çiftler için 

kullanılmaktadır (Zegers-Hochschild ve ark.,2017; Yıldırım, 2020). Batı dünyasında 

doğurganlık çağındaki kadınlarda infertilite prevalansının her yedi çiftten birinde, gelişmekte 

olan ülkelerde her dört çiftten birinde olduğu tahmin edilmektedir. Güney Asya, Sahra altı 

Afrika'nın bazı ülkeleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Asya dahil 

olmak üzere dünyanın bazı bölgelerinde kısırlık oranları %30'lara kadar ulaşabilmektedir 

(Mascarenhas ve ark., 2012). Erkeklerin infertilite vakalarının %20-30'undan tek başına 

sorumlu olduğu bununla birlikte vakaların %50'sine de katkıda bulunduğu saptanmıştır. Bu 

rakamlar dünyanın tüm bölgelerini tam olarak temsil etmemektedir.  Özetle, infertilitenin dünya 

çapında üreme çağındaki çiftlerin %8 ila %12'sini etkilediği tahmin edilmektedir (Vander 

Borght & Wyns, 2018). Ülkemizde ise 1.5-2 milyon infertil çift olup, bunların %55-75'i primer, 

%25-40'ı sekonder infertiliteden muzdariptir. Kadınların kariyer beklentileri ve çocuk sahibi 

olma yaşlarının artması nedeniyle bu sayılar giderek artmaktadır (Ozturk ve ark.,2021).  

İnfertilitede, gebelik ve doğum için en yüksek olasılığı sağlayan yöntemler uygulanarak, 

infertilitenin nedenine yönelik tedavi hedeflenmelidir. Günümüzde infertilite tedavisinde 

farmakolojik tedavi, cerrahi tedavi (tercihen endoskopik teknikler) ve yardımcı üreme 

teknolojileri (YÜT) olmak üzere üç ana terapötik strateji izlenmektedir. Son zamanlarda, 

infertilitede daha önce tedavi edilemeyen vakalarla YÜT ile başarılı sonuçlar elde edilerek 

büyük ilerleme kaydedilmiştir (Szamatowicz, 2016). Yardımcı üreme teknikleri (YÜT) terimi, 

üreme amacıyla insan oositlerinin, spermatozoalarının ve embriyolarının in vitro işlenmesi 

dahil tüm müdahaleler olarak tanımlanmaktadır. Bu müdahaleler arasında in vitro fertilizasyon 

(IVF), embriyo transferi (ET), intrauterin inseminasyonu (IUI) intrasitoplazmik sperm 

enjeksiyonu (ICSI), embriyo biyopsisi, preimplantasyon genetik testi, yardımlı yuvalama 
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(assisted hatching) ve gamet veya embriyoların dondurularak saklanması yer almaktadır (De 

Geyter, 2019).  

Etik, mevcut değerler ile karşılaşılan problemlerin çözüm sürecinde verilecek karar ve 

eylemlere rehberlik eden, ahlaki normların ve nedenlerin anlaşılmasına yardımcı olan bir 

kavramdır. Etik, yararlılık (fayda), zarar vermeme, gizlilik, özerklik, adalet ve sadakat gibi 

ilkeleri bünyesinde barındırmaktadır (Kırca & Öngen, 2020). Bilimsel bilginin hızla 

genişlemesi ve insan araştırmalarındaki, özellikle insan üremesindeki ilerlemeler nedeniyle, 

etik ilkelerin genişletilmesi için acil bir ihtiyacın ortaya çıktığı ve 2005 yılında UNESCO 

tarafından Biyoetik ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile etik ilkeler genişletilmiştir. Bu 

ilkeler, insan onuru ve haklarına saygı, bireyin çıkarlarının ve refahının yalnızca bilimin veya 

toplumun çıkarına göre önceliği, yararlılık ve zarar vermeme, özerklik (otonomi), 

bilgilendirilmiş onam, muvafakat veremeyen kişilerin korunması, mahremiyet ve gizlilik, 

eşitlik, adalet ve hakkaniyet, dayanışma ve işbirliği, sağlık hizmetlerine ve temel ilaçlara erişim, 

fayda paylaşımı, gelecek nesillerin korunması, çevrenin, biyosferin ve biyolojik çeşitliliğin 

korunması, ayrımcılık ve damgalama yapmama, kültürel çeşitliliğe ve çoğulculuğa saygı, 

sosyal dayanışma ve işbirliği olarak güncellenmiştir (Andorno, 2017; Serour, 2013). Etik 

tamamen akademik bir disiplin gibi görünse de, özellikle YÜT’inde ilerleyen teknolojik 

kullanımları sonucu ortaya çıkan etik problemler etik ikilemlere neden olabilmektedir. Etik 

ikilem ise, kurala veya yasaya bağlanmamış durum ve olaylarda karar vericinin yaşadığı seçim 

problemidir (Serour & Serour, 2017). Biz bu derlemede yardımcı üreme tekniklerindeki etik 

yaklaşımları açıklamayı amaçladık. 

Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) ve Etik 

YÜT ile gerçekleştirilen tahmini 1,9-2,2 milyon döngü ve her yıl yaklaşık 480.000 bebeğin 

doğumu ile sonuçlanmaktadır. Özerklik ilkesi, yararlılık ilkesi ve adalet ilkesi YÜT’i için etik 

temel oluşturan üç etik ilkedir. YÜT’nde etik kavramı uygulandığı farklı toplumların ahlaki, 

dini, felsefi ideal ve ilkelerine göre değişmektedir. Bu nedenle, bir toplumda etik olarak izin 

verilen bir durumun başka bir toplumda etik olarak kabul edilemez olarak görülmesi şaşırtıcı 

değildir (Serour, 2013; Serour & Serour, 2017).  

YÜT hizmetlerinin son on yılda (2005–2014) küresel olarak muazzam genişlemesine rağmen, 

hala dünyanın birçok yerinde, özellikle Sahra Altı Afrika, Doğu Avrupa, Orta Orta ve Güney 

Asya ve Latin Amerika'da kullanımı mevcut değildir (Ory ve ark., 2016). Bu muazzam 

genişlemedeki erişim çoğunlukla sosyoekonomik düzeyi yüksek olan kişiler ile sınırlı olmakla 

birlikte yoksullar bu hizmet erişiminden mahrum kalmaktadır. Bu durumun özellikle 

gelişmekte olan ülkelerdeki bazı sağlık hizmeti sağlayıcılarının diğer kanıta dayalı, etkili, daha 

güvenli ve daha ucuz tedavi yöntemlerini denemeden infertil çiftlere ilk tedavi seçeneği olarak 

YÜT hizmeti sunmaya zorlayan tutumlarla daha da kötü sonuçlara yol açmaktadır. Tıbbi 

teknolojilerin maliyetindeki hızlı artış nedeniyle, infertil çiftlere bu hizmeti vermemek adil 

erişimin önüne geçerek adalet ilkesini, ülkelerin mevcut ekonomik kaynaklara dayalı olarak 

çok sayıda kişiye çok fayda ilkesi benimsenmeyerek fayda ilkesinin önüne geçmektedir. İhtiyaç 

sahiplerine hizmet, bağış projeleri, araştırma projeleri, sağlık sigortası, halka açık YÜT 

merkezleri kurulması, düşük maliyetli veya doğal tüp bebek uygulamaları yoluyla YÜT 

maliyetini azaltmak için her türlü çaba gösterilmelidir (Serour & Serour, 2017).  

Toplumlar, etik uygulamalarda sosyal, kültürel, ekonomik, dini ve yasal farklılıklara dayalı 

olarak değişkenlik gösterebilir. Bu değişkenlik infertilite tedavisinde, özellikle YÜT’nde 

çarpıcı biçimde görülmektedir. Ülkemizde taşıyıcı annelik yöntemi yasal olarak kabul 

görülmemekle (Kırca & Öngen 2020), İsveç ve Norveç gibi gelişen İskandinav ülkeleri de, 

üreme sürecinde üçüncü şahıs bağışlarına ve taşıyıcı anneliğe karşı yasaklayıcı YÜT yasaları 

çıkarmıştır. Bununla birlikte geleneksel olarak büyük bir Müslüman nüfusa sahip bir Roma 
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Katolik ülkesi olan İspanya YÜT’ne üçüncü tarafların katılımına izin verdiğinden infertil 

kadınların için sınır ötesi popüler bir ülke olmuştur. Benzer şekilde, YÜT’ne üçüncü tarafların 

katılımı Lübnan'da hem Müslümanlar hem de Hıristiyanlar için mevcut olup Mısır veya İtalya 

gibi komşu ülkelerde yasal izin bulunmamaktadır (Pennings, 2005; Inhorn ve ark., 2010). 

Kişinin üreme hakkı, bazı ülkelerde nadiren de olsa YÜT uygulamaları ve mevzuatı ile 

çelişmektedir. Ekonomik durumu iyi olan ve bu tür bir tedavinin maliyetini karşılayabilen 

çiftler kendi ülkelerinde izin verilmeyen üreme hakkını gerçekleştirmek için ulusal sınırları 

aşarken, yoksul çiftler bu tür tedavilerden mahrum kalmaktadır. Bu durum hastaların YÜT’ne 

adil erişimini bozan veya başka bir şekilde karmaşıklaştıran etik ikilemlere yol açmaktadır 

(Serour & Dickens, 2017). 

Luis Brown'un 25 Temmuz 1978'de YÜT ile doğumundan bu yana, kadınların cinsel ilişkiye 

girmeden gebe kalmaları sağlandı. Bu durum tüm kültürler ve dinler arasında tartışmaya yol 

açmıştır. YÜT ile, yumurta, sperm, embriyo veya uterus sağlanarak üreme sürecine üçüncü bir 

şahsın katılımı mümkün kılınmıştır. Bununla birlikte YÜT, cinsiyet seçimi, preimplantasyon 

genetik tanı (PGD), gametlerin, embriyoların ve gonadların preimplantasyon genetik taraması 

ile kriyoprezervasyonu, genetik manipülasyon ve kök hücre araştırmaları dahil olmak üzere 

birçok başka uygulamaya kapı açmakla birlikte bireysel ve toplumsal ölçekte etik ikilem ve 

yasal sorunları beraberinde getirmiştir (Serour & Serour, 2017). 

Taşıyıcı annelik, uterus anormallikleri, ciddi tıbbi sorunları ve gebelik için diğer 

kontrendikasyonları olan kadınların, otolog veya donör kaynaklı embriyoların bir gebelik 

taşıyıcısının rahmine implantasyonu yoluyla annelik elde etmelerini sağlayan önemli bir 

doğurganlık tedavisidir. Benzer şekilde, böyle bir teknik, homoseksüel çiftlerin ve bekarların, 

otolog spermatozoa ve donör oositleri tarafından oluşturulan bir embriyo taşıyıcısına 

implantasyon yoluyla babalık elde etmelerine de olanak sağlamaktadır (Frati ve ark., 2021; 

Richards ve ark., 2012; Patel ve ark.,2018). Taşıyıcı annelik geçmişten günümüze sosyal ve 

yasal kaygıları ortaya çıkararak birçok etik ikilemi beraberinde getirmiştir. Taşıyıcı annelik ile 

kadınlara gebe kalma ve bebek doğurmaları için para verildiğinde sömürü tartışması, kadınların 

bedenleri üzerinde kontrole sahip olmadan, bedenin bir parçasının kullanılması olarak 

tanımlanan metalaştırma tartışması gündeme gelmektedir (Patel ve ark.,2018).   Uluslararası bir 

düzenleyici çerçevenin oluşturulması, ulusal hükümetlere faydalı kılavuzlar sağlayarak, 

yalnızca kâr amaçlı sınır ötesi taşıyıcı anneliğe izin verilmesi engellenebilir. Bununla birlikte, 

uluslararası bir anlaşmaya varılması, taşıyıcı anne adayların korunması için sağlam bir temel 

sağlayabilir. Bu nedenle, küresel sağlığı ve kadın haklarını korumak amacıyla, üreme hakkının 

ticarileştirilmesini önlemek için ekonomik çıkarları sınırlandırmayı amaçlayan genel bir çaba 

harcanmalıdır (Frati ve ark., 2021). 

Gamet (sperm ve yumurta) ve embriyo dondurmanın, tıbbi tedaviden ödün vererek 

doğurganlığı korumak, yumurtalık hiperstimülasyonunu azaltarak gebelik başarısını optimize 

etmek, fazladan embriyoları daha sonra depolamak suretiyle çoğul gebelik insidansını azaltmak 

dahil olmak üzere hastalara birçok faydası olduğu inkar edilemez (Rinehart, 2021). IVF 

teknolojisine bağlı olarak, oosit bağışı, 1983 yılında Avustralyalı Trounson ve Wood ekibi 

tarafından ilk kez başarıyla tanımlanmıştır. O zamandan beri, prosedür, in vitro fertilizasyonla 

karşılaştırıldığında sınırlı da olsa tüm dünyaya yayılmıştır (Englert ve ark., 2004).  Şiddetli 

erkek infertilitesi durumlarında infertilite tedavisinde tek yaklaşım donör sperm 

kullanımıdır. Donör sperm yoluyla fertilizasyon prosedürüne üçüncü bir şahsın dahil 

edilmesiyle tartışmalı etik kaygılar ortaya çıksa da ilgili tüm taraflar dikkatli danışmanlık ve 

bilgilendirilmiş onam ile birçok ikilemin çözülmesine yardımcı olmaktadır (Gong ve ark., 

2009).  Küresel olarak çok yaygın olan sperm, oosit ve embriyo dondurmada en büyük sorun 

bağış kıtlığının olması sonucu ticarileşmeye geçilebileceği ve insan materyalinin metalaşacağı, 

diğer yandan da gelenekçi-tutucu bir anlayıştan uzaklaşma ile ilişkili etik ikilemleri ortaya 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
11



 
 

çıkarmaktadır (Kırca & Öngen, 2020; Gong ve ark., 2009).  Bir diğer ilgili endişe ise, donör 

gametlerin uluslararası sınırlar arasında değişimini denetleyen açık ve uluslararası bağlayıcılığı 

olan mevzuat ve düzenleyici kılavuzların eksikliğidir. Kuşkusuz, sosyo-kültürel farklılıklar ve 

farklı ülkelerdeki değişen etik standartlar ve mevzuatlar, bu karmaşanın çıkmasına büyü 

koranda katkı sağlamıştır. Şu anda, var olan tek tutarlı düzenleyici çerçeve Avrupa Dokular ve 

Hücreler Direktifidir (European Tissues and Cells Directive; ETCD). Bu karmaşık 

mevzuatların küresel olarak standart bir yasaya dönüşmesi bağış donörlüğün ticarileşmesini 

önleyecektir (Heng, 2007). Diğer bir etik kaygı ise, gamet bağışının, genetik bağların anlamı, 

düzenlenmesi ve bağışçı çocukların refahının dikkate alınması gerekliliği ile ortaya çıkan 

konulara odaklanması gerektiği ile ilgili olduğudur (Gong ve ark., 2009). Yumurta ve spermin 

statüsü bir şekilde daha az tartışmalı görünse de, yeri doldurulamaz gamet kayıplarının 

meydana geldiği veya gamete katkıda bulunan kişinin öldüğü durumlarda değer ve mülkiyet 

veya kontrol sorunları sıklıkla gündeme gelmektedir. Sağlık hizmeti sunucuları, etikçiler, 

avukatlar ve hastalar, insan üreme materyalini nasıl kullanacakları veya bu materyalin kimin 

üzerinde kontrol sahibi olacağına karar verme konusunda mücadele ederken, embriyoların 

statüsü, değeri ve hakları konusundaki ikilemler daha da tartışmalı bir hal almıştır. Bu, 

embriyoları kişi olarak düşünmekten onları mülk sahibi olarak kabul etmeye ya da insan 

potansiyeline sahip ama henüz yaşama sahip olmayan bir “geçici statü” bahşeden sayısız 

yaklaşımlar mevcuttur (Rinehart ve ark., 2021). 

Preimplantasyon Genetik Test, bir oositin polar gövdesinin veya 3. gün embriyosunun 1-2 

blastomerinin veya blastosistin trofektoderminden 5-6 blastomerin biyopsisinin yapıldığı ve 

anöploidi, monogenik bozukluk, yapısal yeniden düzenlemeler vb. gibi genetik anormalliklerin 

IVF/ICSI döngüsünde embriyonun uterusa transferinden önce tanımlandığı bir tekniktir. Daha 

önce, bilinen ebeveyn genetik bozukluğu olan embriyoların tanımlanmasının uygulaması, 

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGD) olarak adlandırılmakta, sağlıklı ebeveynler için 

embriyoların herhangi bir anöploidi açısından değerlendirilmesi işlemi Preimplantasyon 

Genetik Tarama (PGS) olarak adlandırılmaktadır (Viswambharan ve ark., 2021). Güvenliği ve 

etkinliği henüz belirlenmemiş bir prosedürün sunulmasıyla ilgili etik kaygılar vardır. Klinik 

kanıtlar, PGT'nin genetik tanı teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte etik ve adil bir şekilde 

uygulanması gerektiğini bildirdi. Tıbbi olmayan cinsiyet seçimi veya engellilik için seçim 

PGT’de mümkündür ancak etik açıdan tartışmalıdır. Öte yandan, üzerinde oynanmış bir 

embriyonun (çok daha fazla genetik üstünlüklerinin olması) planlanmış veya ısmarlama bebek 

kavramlarına yol açarak gebeliğin devamının sürdürülmesinin etik ikilemlere yol açtığı 

belirtilmektedir. Bununla birlikte bazı çiftler, nispeten küçük, tedavi edilebilir veya geç 

başlangıçlı bozuklukları olan çocuklara sahip olmayla sonuçlanabilecek bu embriyoların 

atılmasını talep edebilir. Bununla birlikte cinsiyet seçimi gibi tıbbi olmayan yatkınlıklar, 

kendinden önce doğan kardeşin hastalığının tedavisi için kurtarıcı bir kardeş (İnsan Lökosit 

Antijeni (HLA) eşleşmesi için) gibi amaçlar etik ikilemlere yol açmaktadır. Teşhis doğruluğu, 

IVF gebelik oranları, embriyo biyopsisinin güvenliği ve maliyeti ile ilgili sorular, birçok hastayı 

PGT kullanımından rahatsız etmektedir (Fesahat ve ark., 2020; Kırıcı ve ark., 2020). 

Sonuç 

İnfertil çiftin ve sağlık hizmeti sunucusunun etik değerleri ve yargıları, genellikle 

ilahiyatçıların, nüfus bilimcilerin aile planlaması yöneticilerinin, doktorların, politika 

yapıcıların, sosyologların, ekonomistlerin ve yasa koyucuların ilgisini yansıtan toplumsal değer 

ve yargılardan etkilenmektedir. Her ülkedeki tıp mesleğindeki sorumlu politika yapıcılar, kendi 

toplumlarına uyacak şekilde uyarlanması gereken uluslararası kılavuzların rehberliğinde kendi 

ülkelerinde neyin etik olarak kabul edilebilir olduğuna karar vermelidir (Serour & Serour, 

2017). 
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SLOW CODE RESUSCITATION – A JUSTIFIED CANCER OF EMERGENCY 

MEDICINE 
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ABSTRACT 

In an era of increasing emphasis on autonomy doctors sometimes feel compelled to offer 

cardiopulmonary resuscitation (CPR), but do not always feel compelled to make a full effort. 

Doctors occasionally feel obliged to resuscitate hopelessly ill patients because their views on 

appropriate patient care conflict with the views of other doctors, the family of the patient, or 

the patient himself. 

The slow code is, basically, a slow or submaximal attempt of CPR measures and implies 

application of a set of CPR actions that are intentionally implemented insufficiently and too 

slowly. First of all, there is a deliberate decision not to use aggressive attempts to bring the 

patient back to life. Insufficient application of all available tools in terms of pharmacological 

or non-pharmacological means, or shortening the length of an effort does not undertake a 

complete attempt of resuscitation. In fact, the assumption inherent in the slow code model is 

that the patient will not survive. 

Slow code practices are usually applied to patients with severe and devastating diseases, 

vegetative or other forms of coma, dementia or advanced terminal disease. They are applied 

in the same environments as ordinary practical actions. Here, however, a terminal event is 

expected and does not surprise those caring for the patient. 

While some ethicists advocate for its unacceptability, others justify slow code application. In 

any case, education is basic and the most important initial stage in reducing the frequency of 

slow code since its use is still opposed to hierarchically highest medical postulates. 

Governmental bodies, therefore, need to be oriented not only on improving healthcare work 

conditions, and intensifying control of healthcare practice, but to focus attention on proper 

ethical education since the very beginning of medical school in order to remove any of the 

detrimental practice in resuscitation medicine and medicine in general. 

Keywords: emergency medicine, resuscitation, slow code 
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ÖZET 

Sağlık hizmetlerinde etik Hipokrat ve İbn-i Sina zamanlarına kadar uzanmaktadır. Yıllar 

önceden beri etik, DSÖ’nün küresel toplumun sağlığını koruma ve geliştirme misyonunun 

merkezinde yer almıştır. Etik, bireylerin davranışlarına yol gösteren ilkeleri ve kuralları 

oluşturma amacı gütmekle beraber bu ilke ve kuralların uygulanmasını savunur. Aynı zamanda 

insanların nasıl yaşamaları gerektiğini açıklayan ve yaşama şekillerinin gerekliliklerini de 

tanımlayan bir bilim olarak nitelendirilir.  

Yıllar ilerledikçe kadın sağlığı kavramının yerleşmesi ve reprodüktif teknolojideki gelişmelerin 

giderek artması etik sorunları da beraberinde getirmiştir. Kadın sağlığı ve doğum 

müdahalelerinde etik yönden sıklıkla tartışılan konular arasında doğum kontrolü, kızlık zarı 

kontrolü, abortus, kürtaj, istemli düşük, sezaryen doğum, ex fetusa yaklaşım gibi kapsamlı ve 

çeşitlilik gösteren sorunlar bulunmaktadır. Etik sorunlar farklı değerlerin çatışmasından 

kaynaklanan açık uçlu sorunlardır. Etik bir sorunun çözümü esnasında belirli bir değerin 

korunmasına karar verilirken onunla çatışan başka bir değer harcanabilir. Bu nedenle etik 

açıdan en az değer harcayan ve en çok değer koruyan eylemlerin uygulanması esası göz önünde 

bulundurulmalıdır. Böyle durumlarda sağlık profesyonelleri mesleki sorumlulukları gereği 

kadın sağlığı ve doğum müdahalelerinde bakım verirlerken etik güçlüklerle karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Sağlık profesyonellerinin kadın ile iş birliği içinde olması, iyi iletişime dayalı 

bir ekip çalışması, etkili profesyonel bakım sağlaması ve mesleki etik kodlar doğrultusunda 

karar vermesi karşılaşılan etik güçlükleri çözmede önemli rol oynayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Etik, Kadın, Kadın Sağlığı. 

 

 

ETHICS IN WOMEN’S HEALTH AND BIRTH INTERVENTIONS 

 

ABSRACT 

Ethics in health care dates back to the times of Hippocrates and Ibn-i Sina. For decades, ethics 

has been at the heart of WHO’s mission to protect and promote the health of the global 

community. Ethics aims to create principles and rules that guide the behavior of individuals but 

also advocates the implementation of these principles and rules. It is also characterized as a 

science that explains how people should live and also defines the necessities of their way of 

life. 

As the years progressed, the establishment of the concept of women’s health and the gradual 

increase in the developments in reproductive technology brought along ethical problems. 

Among the frequently discussed ethical issues in women’s health and obstetrics, interventions 
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are comprehensive and diverse problems such as birth control, hymen control, abortion, 

abortion, voluntary abortion, cesarean delivery, and approach to ex fetus. Ethical issues are 

open-ended issues arising from the conflict of different values. While deciding to protect a 

certain value during the resolution of an ethical problem, another value that conflicts with it can 

be spent. For this reason, the principle of applying the actions that consume the least value and 

protect the most value should be taken into consideration. In such cases, health professionals 

face ethical difficulties while providing care in women’s health and obstetric interventions due 

to their professional responsibilities. Collaboration of health professionals with women, 

teamwork-based on good communication, effective professional care, and decision-making in 

line with professional ethical codes will play an important role in solving the ethical difficulties 

encountered. 

Keywords: Ethic, Woman, Women’s Health. 

 

GİRİŞ 

Son yıllarda gelişen teknoloji ile beraber sağlığın birçok alanında insan üstü ilerlemeler 

görülmektedir. Bilimsel alanda gerçekleşen bu gelişmeler ile toplumun moral değerleri 

etkilenmekte dolayısıyla etik problemlerin sıklıkla gündeme gelmesine sebep olmaktadır 

(Kırıcı ve ark., 2020).  

Etik, insanların nasıl davranmaları gerektiğini ve neden o şekilde davranmaları gerektiğini 

açıklamaya çalışan bir bilimdir. Bununla beraber etik, farklı olaylar karşısında hangi davranış 

ve tutumun doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü olduğunun tartışılması işlevine sahiptir (Ege & 

Pasinlioğlu, 2000). Bu yaklaşımdan hareketle kadın sağlığı için verilen bakımda izlenmesi 

gereken yol her zaman kadının yararı ön planda tutularak yapılmalıdır. Kadınları ilgilendiren 

yasal düzenlemeler, politikalar, kadın kuruluşlarıyla işbirliği içinde olunması bakım kalitesini 

artırmakla birlikte yapılan uygulamaları da etkileyecektir. Kadın sağlığı alanında çalışan sağlık 

profesyonellerin, kadına gerek tıbbi hizmet sunarken ve yapılacak müdahaleler için karar 

verirken gerekse bakım, danışmanlık ve eğitici rollerini yerine getirirken etik ilkeler (özerklik, 

gizlilik, dürüstlük, sadakat, adalet, yarar sağlama ve zarar vermeme) çerçevesinde davranış 

göstermeleri oldukça önemlidir (Kırıcı ve ark., 2020; Akın ve ark. 2021). Bu derlemede kadın 

sağlığı ve doğum müdahaleleri kapsamında etik yönden sıklıkla tartışılan konular arasında 

doğum kontrolü, kızlık zarı kontrolü, kürtaj ve sezaryen doğum konuları hakkında literatüre 

katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Doğum Kontrolü ve Etik 

“Doğum kontrolü”, bireylerin doğurganlıklarını kontrol etmelerini ve istenmeyen gebelikleri 

ve doğumları önlemeyi amaçlayan bir dizi farklı ilaç, cihaz ve prosedürü kapsayan bir 

terimdir. Bu terim, erkek ve kadın kondomu ve diyafram gibi bariyer yöntemleri ve gebe 

kalmayı önlemek için alınan ilaçlar (örneğin, doğum kontrol hapı ve implant veya enjeksiyon 

olarak uygulanan daha uzun etkili ilaçlar) dahil olmak üzere tüm doğum kontrol yöntemlerini 

kapsar. Doğum kontrolünün başka bir şekli olan sterilizasyon, fallop tüplerini (kadınlarda) 

kapatarak veya vas deferansı (erkeklerde) kesip kapatarak hamileliğin oluşmasını önlemeyi 

amaçlayan tıbbi bir prosedürdür. Diğer doğum kontrol yöntemleri, gebeliği önlemek yerine 

gebeliği sonlandırmayı veya önlemeyi amaçlar. Bu yöntemler arasında rahim içi cihazlar, ertesi 

gün hapı ve kürtaj yer alır (Bennett, 2013).  

Kadınların, doğum kontrol yöntemlerini uygun şekilde kullanarak cinselliklerini ve 

doğurganlıklarını kontrol edebilmeleri, insan haklarını güvence altına almanın temel taşıdır 

(Alano & Hanson, 2018). Planlanmamış ve istenmeyen gebeliklerden kaçınmak için kullanılan 

doğum kontrol yöntemleri; birbirini izleyen gebelikler arasındaki süreyi artırarak ve ekonomik 
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olarak üretken faaliyetlere katılımı sağlayarak kadınlar ile çocukları için birçok yönden sağlık 

sonuçlarını iyileştirmektedir (Alano & Hanson, 2018; Böttcher ve ark., 2019; Dehlendorf ve 

ark., 2014). Kontrasepsiyon kullanımı ile anne, bebek ve çocuk ölümlerini azaltmak ve cinsel 

yolla bulaşan hastalıkların yaygınlığını azaltmak mümkündür. Dolayısıyla etkili doğum kontrol 

yöntemlerinin kullanımı kadınların yaşamları üzerinde derin bir etkiye sahiptir (Stephenson ve 

ark., 2020).  

Etik gereklilikler göz önüne alındığında, doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi sağlayıcı 

olarak hareket eden herkesin tüm doğum kontrol olanaklarını sunması ve kişinin yeterli bilgiye 

sahip olmasını sağlaması lazımdır. Sağlık profesyonellerinin yöntemlere ilişkin verilen 

bilgilerin doğruluğu ve eksiksizliği için çaba gösterme konusunda aydınlatılmış onam ilkesi 

uyarınca etik bir yükümlülük hissetmeleri gerekmektedir. Her kadının olası zararları da dahil 

olmak üzere tüm doğum kontrol yöntemleri hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirildikten 

sonra kendi özerkliğini kullanabilmesi, üreme sağlığı bakımının temel bir hedefi olmalıdır. 

Böylece kişi kendisi için en çok yarar sağlayacağını ve en az zararlı olanı düşündüğü yöntemi 

akıllı bir seçim yaparak belirleyebilir (Kraetschmer, 2018). Bireylerin gönüllü olarak kendi 

istekleri doğrultusunuda gebeliği önleyici yöntemlere başvurması insan hakları açısından 

savunulmalıdır (Sert, 2013).  

Doğum kontrol yöntemlerinden hangisinin kullanılması gerektiği hakkında bazı etik ikilemler 

mevcuttur. Bunlar genel olarak Doğal Aile Planlaması (DAP) ile Modern Aile Planlaması 

(MAP) arasındadır. Kimi görüş her iki grupta yer alan yöntemlerin de kullanım amacı aynı 

olduğu düşüncesini savunarak hangi yöntemin kullanıldığının önemli olmadığını ve etik olarak 

bir sorun olmadığını ifade eder (Narbekovas, 2016). Kimi görüş ise yaşaması mümkün bir 

insanın hayatının başlamasını engellemenin ahlaki açıdan kusurlu olduğu düşüncesinden yola 

çıkarak bir kişinin yaşamının başlamasını önlemek için “yapma” eylemini içerdiği için MAP’ın 

mutlaka kötü olduğu ve DAP’ın yalnızca “yapmama” eylemini içerdiği için kötü olmadığına 

dair düşünceyi savunmaktadır (Narbekovas, 2016; Ongesa, 2015).  

Başka bir etik sorun da acil kontraseptif kullanımında karşımıza çıkar. Bu tartışmadaki ana 

konu, acil kontrasepsiyonun döllenme sonrası olaylara müdahale ederek gebeliği önleyip 

önlemediğidir. Etki mekanizmasının implantasyonu önlemek olduğunu ve döllenmiş 

yumurtanın doğmamış bir çocuğa eşdeğer olduğunu savunarak acil kotrasepsiyon kullanmanın 

etiğini sorgulayanlar vardır. Sonuç olarak, implantasyonun önlenmesinin, etik olmadığını ve 

erken bir kürtaj olduğunu savunmaktadırlar (Faúndes ve ark., 2003).  

Kadınlar ve erkekler için yeni etkili geri dönüşümlü doğum kontrol yöntemlerinin araştırılması 

ve geliştirilmesi gerekmektedir. Kontraseptif yöntemlerin güvenliği ve etkinliği hakkında 

bilgilerin yaygınlaştırılması da aynı şekilde büyük önem taşımaktadır. 

Kızlık Zarı Kontrolü ve Etik 

Kızlık zarı kontrolü için yapılan bekaret testi, bir kadının cinsel ilişkiye girip girmediğini 

belirlemek için kızlık zarının durumu ve görünümünü daha önceki cinsel ilişkiyle 

ilişkilendirmeyi amaçlayan bir jinekolojik muayenedir (IFEG, 2015). Bireylerin bakire olup 

olmadığını tespit etmek için farklı yollar vardır. Muayenede bakirelik kızlık zarına (vajinayı 

örten bir doku parçası) bakarak anlaşılabileceği gibi vajinanın boyutuna bakarak da 

anlaşılabilmektedir. Bekaret testinde yaygın olarak incelenen kızlık zarının özelliğidir yani 

kızlık zarı açıklığının boyutudur. Kızlık zarı açıklığının boyutu; muayene yöntemine, 

muayenenin edilme pozisyonuna, muayeneye giren kişinin kooperasyonuna ve gevşemesine 

göre ayrıca kişinin yaşı, kilosu ve boyuna göre değişir. Bekaret testinin başka bir şekli, 

gevşekliğini incelemek için iki parmağın vajinaya sokulmasıyla gerçekleştirilir fakat tıp 

camiası vajinal gevşekliği önceki cinsel ilişkinin klinik bir göstergesi olarak kabul 

etmemektedir. Vajina; kişiye, gelişim aşamasına, fiziksel pozisyona ve cinsel uyarılma ve stres 
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gibi çeşitli hormonal faktörlere bağlı olarak boyut ve şekli değişen dinamik bir kaslı kanaldır 

(Olson & García-Moreno, 2017).  

Bekaret testi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından kadına yönelik şiddetin bir örneği olarak ilan 

edilse de, birçok ülkede halen yapılmaktadır (Robatjazi ve ark., 2016). Bekaret muayeneleri 

genellikle kadınların rızası olmadan zorla yapılır (IFEG, 2015). Bu yüzden bekaret testine giren 

kişilerin büyük çoğunluğu kendisine fiziksel zarar (intihar girişiminde bulunmak vb.) 

vermesiyle sonuçlanmaktadır (Robatjazi ve ark., 2016; Olson & García-Moreno, 2017). Ayrıca, 

kaygı, depresyon, özgüven kaybı ve uzun süreli olumsuz etkileri olan depresif bozukluk ve 

psikolojik travmaylada karşılaşılabilmektedir (Olson & García-Moreno, 2017; IFEG, 

2015). Öte yandan sosyal dışlanma, aileye ve topluma getirilen onursuzluk algısı, istihdamda 

ayrımcılık, aşağılama ve artan cinsel saldırı riski dahil olmak üzere olumsuz bir sosyal etkisi 

olduğu bildirilmektedir (Olson & García-Moreno, 2017).  

Bekaret testinde etik çerçeve; jinekoloji ve obstetride etiğin profesyonel sorumluluk modeline 

ve onun üç temel etik ilkesine dayanmaktadır. Bu ilkeler yardımseverlik, özerkliğe saygı ve 

adalettir. Yarar temelli itirazlar, bekaret testinin klinik endikasyonu olmadığı ve önemli 

biyopsikososyal riskleri olduğu yönündedir. Özerkliğe dayalı itirazlar, bekaret testinin gönüllü 

olmayan taleplerle sonuçlanan sosyal ve kültürel baskıların sonucu olabileceği ve esas olarak 

kadın hastanın değil başkalarının yararına yapılmasının, hastanın mahremiyet hakkını kabul 

edilemez bir şekilde ihlal ettiği yönündedir. Adalete dayalı itirazlar, bekaret testinin kadının 

cinsiyetinden ötürü ayrımcılık yapıldığı ve kadınların sağlığının önceliğini azaltabilecek klinik 

olarak gereksiz çıkar çatışmaları yarattığı yönündedir (Moaddab ve ark., 2016).  

Uluslararası mesleki etik standartları, sağlık çalışanlarının zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı 

muamele veya işkenceye varabilecek herhangi bir tedavi veya prosedüre katılmasını ve bunlara 

göz yummasını yasaklar. Sağlık mesleği etiği ayrıca sağlık profesyonellerinin bireyin haklarına 

ve tercihlerine saygı duyması gerektiğini ve doğası ne olursa olsun herhangi bir etkileşimin 

yalnızca bu bireylerin çıkarları için olması gerektiğini belirtir (WMA, 1995). Ayrıca, herhangi 

bir müdahalenin amacı bireylere açıkça açıklanmalı ve bireyler herhangi bir müdahalenin 

üstlenilmesi için gönüllü ve bilgilendirilmiş onam vermelidir. Mesleki sağlık etiği yalnızca 

istisnai durumlarda, yasaların özellikle izin verdiği durumlarda ve o zaman bile ancak tıp 

etiğinin temel ilkelerine uygun olduğu takdirde bireyin iradesine karşı teşhis prosedürlerinin ve 

tedavisinin yürütülmesine izin verir. Genel olarak, bir bireyin herhangi bir teşhis prosedürü 

veya tedavisine onay verme ya da vermeme hakkı vardır. Bireyin kendi kaderini tayin hakkı 

ancak hastaya veya başkalarına gerçek ve yakın bir zarar tehdidi varsa ve bu tehdit başka türlü 

giderilemezse ihlal edilebilir. Kadınlara zorla bu muayeneleri yapan sağlık çalışanları, mesleğin 

temel standartlarını ve etiğini ihlal eder ve meslektaşları tarafından ilgili makamlara 

bildirilmelidir. Bekaret muayeneleri zorla yapıldığında ve vajinal penetrasyon içerdiğinde, 

muayene bir tür cinsel saldırı ve tecavüz olarak kabul edilmelidir. Sağlık profesyonelinin bu 

muayenelere dahil olması mesleğimizin temel standartlarına ve etiğine aykırıdır (IFEG, 2015). 

Kürtaj ve Etik 

Kürtaj, fetüsün henüz rahim dışında yaşama yeteneğini kazanmadan önce gebeliğin 

sonlandırılması işlemidir (Kaya & Uyfur, 2014).  Kürtaj kadın sağlığını psikolojik, fiziksel, 

üreme yönünden etkiler (Souto ve ark., 2017).  

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yönergeleri, bir kadını kürtaj için hazırlarken, bilgilendirilmiş ve 

gönüllü rıza dahil olmak üzere kadının özerkliğinin sağlanmasını önermektedir. Sağlık 

personelinden kadının ihtiyaçlarına ve bakış açılarına duyarlı olmaları ve gerektiğinde 

danışmanlık vermeleri istenmektedir (Kjelsvik ve ark, 2019). Pek çok ülkede kısıtlayıcı 

mevzuatın veya yasa dışılığın devam etmesiyle birlikte, birçok kadın, planlanmamış veya 

istenmeyen gebelikler nedeniyle, hamileliği sonlandırmak için güvenli olmayan uygulamalara 
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maruz kalmaktadır. Bu durum anne ölümlerinin yaklaşık %13’ünün altında yatan bir neden 

haline getirmektedir (Domingos & Merighi, 2010).  

Kürtaj hem aile hem de doktor için verilmesi zor bir karardır. Doktor ve aileye göre doğru 

olduğu düşünülen kürtaj kararı, toplum kültürüne ve inancına, ülkenin yasalarına ve evrensel 

hukuk kurallarına ters olabilmektedir (Kurt & Tunca, 2016). Kürtajın daha doğmamış masum 

bir canlının hayatına son verdiğini kabul edip gebeliğin ilk aşamasından itibaren etik açıdan 

yanlış olduğunu savunan görüşlerin yanında, gebe kadının tercihine bağlı olarak gebeliğin her 

aşamasında kürtaja etik açıdan izin verilebileceğini savunan görüşler de bulunmaktadır (Kaya 

& Uygur, 2014; Calman, 2004). Öte yandan etik olarak sağlık çalışanlarının bu işlemi yapma 

konusunda karşıt görüşte olanlarıda vardır. Bu durumda kimin haklarının öncelikli olması 

gerektiği konusunda tartışmalar mevcuttur.  Bazıları, sağlık profesyonellerinin temel insan 

haklarını ve vicdan özgürlüklerini korumak ve ahlaki bütünlüklerinden ve etik esenliklerinden 

ödün vermelerini önlemek için sağlık çalışanlarının kürtaj yapmama hakkının öncelikli olması 

gerektiği görüşüne hakimdir. Ek olarak, kürtajın çoğu durumda kadın sağlığına tıbbi açıdan bir 

yararı olup olmadığı konusuda şiddetle tartışılmaktadır (Ko ve ark., 2020).  

Bizim ülkemizde olduğu gibi dünya çapında birçok ülke, kadına kürtaj hakkını yasal olarak 

tanımıştır. Ancak bu durumun yasalarla uygulanabilir olması etik açıdan iyi ve doğru olduğu 

anlamına gelmemektedir. Kürtaj sonuçları itibariyle yalnızca fetüsü ve aileyi değil, başta devleti 

olmak üzere yaşanılan toplumu dolayısıyla tüm insanlığı ilgilendiren bir konudur. Bu yüzden 

alınacak kararda temel etik ilkeler çerçevesinde olması önem arz etmektedir (Kurt & Tunca, 

2016). 

Sezaryen Doğum ve Etik 

İsteğe bağlı sezaryen, anne veya fetal endikasyonların yokluğunda annenin isteği üzerine 

gerçekleştirilen elektif sezaryen anlamına gelir (Nilstun ve ark., 2008). Amerikan 

Obstetrisyenleri ve Jinekologlar Koleji, hamile kadınları içeren kararların etik çerçevesini 

açıklarken öncelikle etiğin özerklik ilkesine vurgu yaparak, hamile kadının önerilen tedaviyi 

seçme veya reddetme hakkını savunur (Sharma ve ark., 2004; ACOG, 2003). Hamile kadının 

bedensel kendi kaderini tayin etme hakkına ve bilinçli bir seçim yapma yeteneğine saygı 

gösterilmelidir. Acil durumlarda (hastanın hayatının tehlikede olduğu ve bilgilendirilmiş onam 

süreci için zamanın olmadığı durumlarda) veya hastanın karar verme kapasitesinin olmadığı 

durumlarda kendisinin karar verme hakkının istisnalarına izin verilir (Ketler, 2000). Yetkin bir 

bireyde özerklik, hastanın değerlerini, inançlarını, ilgi alanlarını, sosyal yapılarını ve tıbbi ve 

tıbbi olmayan konuları kapsar. Sağlık profesyonelleri mevcut kanıtlara dayalı olarak 

yönlendirici olmayan danışmanlık sağlarken hastanın özerkliğine saygı göstermek ve dürüstlük 

sergilemekle yükümlüdür. Bu nedenle elektif sezaryen doğumla ilgili gelişmeler yakından takip 

edilerek kadına detaylı, eleştirel bir eğitim verilmeli ve kadının yeterli bilgiye dayalı bir karar 

alabilmesine yardımcı olunmalıdır (Minkoff ve ark., 2004). Eğer elektif sezaryen doğum talebi, 

otonomi temelli ilkeler tarafından iyi bir şekilde destekleniyorsa, yani makul bir fetal ölüm 

korkusu varsa, o zaman klinik ve ahlaki olarak sezaryen yapmak mantıklıdır. Ancak istek iyi 

desteklenmiyorsa, yani sezaryen olmadan etkili bir şekilde yönetilebilecek intrapartum ağrı 

korkusu varsa, doktor sezaryen ile doğum yapmamalıdır. İkinci durumda, daha fazla 

danışmanlık, postoperatif iyileşme tartışmalarını ve intrapartum analjezi seçeneklerini 

değerlendirilmelidir. Doğumun ana yönleri ve doğum planı, doğum öncesi bakım sırasında ele 

alınmalı ve doğumdan önce bir anlayışa varılmalıdır. Tahmini doğum tarihinden önce doğumun 

gerçekleştirilmesi gerektiği durumda alternatif planların tartışılması gerekebilir. Ancak, 

sezaryenle doğumun vajinal doğuma üstünlüğü kanıtlanmadığından, komplikasyonsuz gebeliği 

olan kadınlara rutin olarak elektif sezaryenle doğumun bir seçenek olarak sunulması etik olarak 

doğru değildir. Elektif sezaryen doğumu önermenin etik bir gerekçesi yoktur (Sharma ve ark., 

2004). 
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SONUÇ 

Hizmet sunduğu alanlar yapısı itibariyle sağlık profesyonellerinin bağımsız rollerinin 

çerçevesinin geniş olması etik sorunlarla karşılaşılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Hümanistik 

ve holistik bakım felsefesini temel alan kadın sağlığı ve doğum alanları ile ilgili karşılaşılan 

etik sorunların çözümünde karar verilirken alınan kararların etik açıdan savunulabilir olması 

gereklidir. Alınan kararların uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için meslek üyelerine 

mesleğin değerleri öğretilmeli, etik standartları belirlenmeli ve etik danışmanlık sağlanmalıdır. 
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ÖZET 

İnsan davranışlarının birçoğunun etik bir yönü olduğundan söz edilebilir. Bununla birlikte 

insan eylemlerinin belli bir tutarlılık içerisinde olması ve "bilimsel" diyebileceğimiz bir 

boyuta ulaşabilmesi için, insan davranışlarının sınıflandırılması gerekli olduğu savunulabilir. 

Buradan yola çıkarak her türlü insan davranışının etik boyutunun farkında olarak, aynı 

zamanda insan davranışlarının psikolojik, sosyolojik, genetik ya da estetik, hukuksal, politik 

vb. yanlarından da söz edebiliriz. 

Etik ilkeler, tutum ve davranışı değerlendirir. Tıp etiğinin de, tıp etkinliği içerisindeki "tutum 

ve davranışları" ele alınır. Ancak buradaki tutum ve davranış sahiplerinin kimler olduğunu 

öncelikle belirlemek gerekebilir. Günümüzde bir sağlık hizmetinden söz ettiğimizde bu 

hizmet kaynağı yalnızca hekim değil, onunla birlikte, çeşitli sağlık çalışanları, hemşire, başka 

sağlık uzmanı, kurum yöneticilerini de sıralayabiliriz.  

Diğer yandan ise "tıp etiği" kavramında birey–hekim, birey-hemşire, hekim-hemşire gibi 

birbiri ile ilişkili durumlardan söz edilebilir. Bu ilişki esnasında belirli etik yükümlülüklerden 

söz ediliyor ise; bunun, kuşkusuz karşılıklı yükümlülükler şeklinde olması gereklidir. Bu 

durumda, hasta yükümlülüğü ve hekim, hemşire gibi çalışan haklarından söz etmek mümkün 

olsa da tıp etiği bağlamında hekim, hemşire yani sağlık çalışanları yükümlülükleri ve hasta 

haklarıdır (Civaner,2011).  

Hemşire hastaya verdiği bakıma bağlı olarak istenmedik durumlarla karşılaşabilmektedir. 

Hasta bireye uygulanacak her işlemin, bakım ve tedavinin riskleri olabilir. Uygulamalar 

yapılarken “izin verilen risk’’ kavramının iyi bilinmesi, acil olmayan durumlarda alınması 

gereken önemleri bilmesi ve uygulaması gerekir. İzin verilen risk ise, tıpta komplikasyon 

olarak tanımlanmaktadır. 

Hemşirelerin dikkatli, tedbirli olarak çalışmasının mesleki motivasyon yönünden önemli 

olduğu, sağlık bakım hizmetlerinin kalitesini etkilediği düşünülmektedir. Bu çalışmanın 

amacı, tıbbi hatalı uygulamalar ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi vererek, etik ilkeler 

doğrultusunda hasta bakımının sağlanmasına katkı sunmak, hem çalışan hakkının hem de 

hasta hakkının korunmasına katkı sağlamaktır. 

Anahtar kelimeler: Etik, hemşire, tıbbi hatalı uygulama 
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WRONG MEDICAL PRACTICE AND ETHICS IN NURSING 

 

ABSTRACT 

It can be said that most of human behavior has an ethical aspect. However, it can be argued 

that it is necessary to classify human behaviors in order for human actions to be in a certain 

consistency and reach a dimension that we can call "scientific". From this point of view, being 

aware of the ethical dimension of all kinds of human behavior, but also psychological, 

sociological, genetic or aesthetic, legal, political, etc. of human behavior. We can talk about 

them. 

Evaluates ethical principles, attitude and behavior. In medical ethics, "attitudes and 

behaviors" in medical activity are discussed. However, it may be necessary to first determine 

who the owners of attitudes and behaviors are. Today, when we talk about a health service, 

this service resource is not only the physician, but we can also list various health workers, 

nurses, other health specialists, and institution managers. 

On the other hand, in the concept of "medical ethics", interrelated situations such as 

individual-physician, individual-nurse, physician-nurse can be mentioned. If certain ethical 

obligations are mentioned during this relationship; this, of course, must be in the form of 

mutual obligations. In this case, although it is possible to talk about patient liability and 

employee rights such as physicians and nurses, in the context of medical ethics, physicians, 

nurses, that is, healthcare workers' obligations and patient rights (Civaner, 2011). 

Depending on the care given to the patient, the nurse may encounter undesirable situations. 

Every procedure, care and treatment to be applied to a sick individual may have risks. When 

making applications, the concept of "permissible risk" should be well known, and the 

precautions to be taken in non-emergency situations should be known and applied. 

Permissible risk is defined as a complication in medicine. 

It is thought that the careful and cautious work of nurses is important in terms of professional 

motivation and affects the quality of health care services. The aim of this study is to 

contribute to the provision of patient care in line with ethical principles, by providing 

information about medical malpractices and legal regulations, and to contribute to the 

protection of both the right of the employee and the right of the patient. 

Keywords: Ethics, nurse, malpractice 

 

GİRİŞ 

Hekimin hastasına karşı belli bir etik yükümlülüğünün bulunduğunun vurgulandığı en önemli 

belge bilindiği gibi Hipokratik tıp andıdır. Hipokrat'dan bugüne kadar gelen süreçte 

hekimlerin etik yükümlülükleri yüzyıllar içerisinde çok az değişikliğe uğrarken, yakın 

geçmişteki yıllar içerisinde onlara yenileri de eklenmiştir. Tıp etiği çerçevesinde bir hekimin 

çeşitli etik ilke ve değerler karşısındaki sorumlulukları bilinmektedir (Aktur,2001). Bununla 

birlikte her disiplin ve uğraş alanı için geçerli olabilecek olan işini doğru, eksiksiz ve kusursuz 

yapmak; ayrıca, onu yaparken "zararlı"   bir sonuca yol açmamak, tıp uygulamaları için de 

geçerlidir (Hancı,2002 Aydın,2001). Hemşirelere de etik sorumluluğu yükleyen hemşirelik 

yemini vardır. Bununla birlikte tıbbi bir ilke ya da kuralı ihlal etmesi onu etik 

değerlendirmelerle karşı karşıya getirecek iken, işini yanlış ve hatalı yaparak hastaya zarar 

vermesi hem etik hem de hukuki değerlendirmelerle karşıya bırakır, yani hukuki cezaya 

maruz kalabilir (Demirhan ve ark.,2001, Demir, 2010).  
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Hekimin veya hemşirenin hastasına verdiği zararla ilgili etik kaygılar, herkes tarafından 

bilinen ve benimsenen etik değerlere, öte yandan da hukuki kural ve yaptırım olgusuna 

dönüştüğü savunulabilir. Burada sağlık profesyonellerine düşen insana saygı ilkesine uygun 

biçimde, mesleklerini özenli, dikkatli, ihmalsiz, yanlışsız, hatasız ve gerekli bilgi-beceriyle 

donanmış olarak yerine getirmeleri ve hastalarında sakatlık gibi geri dönüşü olmayan 

durumuna yol açmamaları şeklinde ifade edilebilir (Demir, 2010).    

TIBBİ HATALI UYGULAMA 

Hatalı tıbbi uygulama sağlık profesyonellerinin; öneri, uygulamaları sonucunda hastalığın 

olağan  seyrinde sapmada, iyileşme süresindeki gecikmeden tutup hastanın ölüm ile  karşı 

karşıya kalmasına kadarki koşulların tamamını ilgilendirmekte ve sağlık profesyonelinin 

ihmali sonucu standart tıbbi uygulamanın yapılmaması, doğru tedavinin yapılmaması  yada 

hastayı tedavi etmekten mahrum bırakması ile oluşan kişiye zarar verebilen fiil ve davranışlar  

olarak tanımlanmaktadır (Kayabeyoğlu, 2000;Kumral ve Özdeş, 2013). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ortopedistlerin %96’sının malpraktisten korunmak 

için defansif tıp anlayışına göre hareket ettikleri, istedikleri tahlil ve tetkiklerin %24’ünün 

defansif anlayıştan kaynaklandığı ve bu anlayıştan dolayı sadece ortopedistlere atfedilebilecek 

tıbbi maliyetin yıllık 2 milyar dolar olduğu bildirilmiştir (Sethi at all., 2012). Türkiye’de 

yapılan bazı çalışmalarda defansif tıp anlayışına göre hareket eden hekimlerin %77.6-%93.6 

arasında değiştiği bildirilmiştir (Aygün,2018; Kumral,2013; Özata, 2018). Hekimlerin 

%75.7’sinin malpraktis iddiasından korunmak için daha fazla tetkik istediği, %81.7’sinin 

malpraktis davası açılma korkusunun hastaya verilen bakımı olumsuz etkilediğini 

düşünmektedir (Aygün,2018; Kumral,2013; Özata, 2018).  Bu defasif tıp anlayışına göre 

istenilen tahlil ve tetkikler hemşirelerin iş yükünün artmasına, artan işi yükü ise beraberinde 

tıbbi uygulama hatalarını getirmektedir. Tıbbi uygulama şikâyet nedenleri 

değerlendirildiğinde; özen eksikliği iddiası, uygulamanın zamanında yapılmadığı iddiası, tanı 

hatası iddiası, tedavi hatası iddiası olarak karşımıza çıkmaktadır. 

HEMŞİRELERDE HATALI TIBBİ UYGULAMAYA YOL AÇAN FAKTÖRLER 

Sağlık hizmetlerinin dinamik yapısı gereği hemşirelerin, klinik ortamda emek yoğun olarak 

çalıştığı için sahip oldukları iş yükünün fazla olduğu söylenebilir. (Ovayolu ve Kayahan, 

2004).  

Çalışma koşullarının zorluğu, artan iş yükü hemşirelik uygulamalarındaki hata yapma payını 

artırdığından bahsedilebilir. 

Uygun olmayan çalışma koşullarının meydana getirdiği olumsuzluklar ve kurumda yaşanan 

güçlükler şunlardır: 

1- Devredilen yetki: Dünya genelinde ekonomik yetersizlikler, hasta bakım maliyetlerinin 

azaltmayı beraberinde getirdiği söylenebilir. Yeterli sayıda hemşireye sahip olmayan 

kurumlarda hemşireler bazı sorumluluklarını mesleki yeterliliği olmayan hasta bakıcı olarak 

adlandırılan personele bırakılmıştır. Mesleki yeterliliği olmayan bireylerin bakıma dahil 

olması hasta bakım kalitesini azaltmıştır. Ayrıca ihmallerinde oluştuğu gözlemlenmiştir 

(Croke, 2003).  

2- Taburculuk süresinin kısa tutulması: Hasta bakım maliyetlerinin yüksek olması bazen 

hastaların tam iyileşmeden hastaneden erken taburcu edilmesine neden olmuştur. Hastanın 

erken taburcu edilmesinden dolayı, hasta bakımının istenilen kalitede uygulanamaması 

hemşirelerin dava edilmesine neden olmuştur (Croke 2003).  
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3- Hemşire sayısında yetersizlik: Hasta bakım maliyetlerinin yüksek olması az sayıda 

hemşire ile çok fazla iş yapmaya neden olmaktadır. Artan iş yükü ise beraberinde hatalı tıbbi 

uygulamaları getirmiştir (Croke 2003). 

4- Teknolojik ilerlemeler: Teknolojinin gelişmesi ile değişen tedavi yöntemleri beraberinde 

hemşirelik bakımında uygulanabilen tıbbi cihaz sayısını artırmıştır. Yeterli bilgiye sahip 

olmadan bu araç gereçlerin kullanılması hasta güvenliğini tehdit etmektedir. Bu durumda hem 

hemşirelerin sorumluluk alanını genişletmekle birlikte hata yapma olasılığında da artmaya 

neden olmuştur (Croke 2003). 

HEMŞİRELERİN DAVA EDİLMESİNE NEDEN OLAN HATALI TIBBİ 

UYGULAMALAR 

Hemşirelerin dava konusu olmasına neden olan hatalı tıbbi uygulamalar aşağıda yer 

almaktadır (Sharpe, 1999).  

1.Hasta güvenliğinin sağlanamaması: Özellikle kliniklerde hasta düşmesi nedeniyle oluşan 

yaralanmalar hemşirelerin en fazla dava edilmesine neden olan faktördür. 

2.İlaç uygulamada hatalar: hemşirelerin dava edilmesi neden olan faktörlerden biride ilaç 

hazırlama ve uygulamadır. Temel standartlara uymamak ve güncel rehberleri takip etmemek 

en sık karşılaşılan dava konularından biridir. Özellikle parenteral ilaç uygulamalarında 

yapılan hatalar hemşirelerin şikayet edilme sebepleri arasındadır. İlaç hatalarında ilaç 

uygulamasında kullanılan 8 doğru ilkesinin ihlal edildiği düşünülmektedir. 

3.Tedavi ve yöntem: Gelişebilecek komplikasyonları dikkate almayan, kurum politikalarına 

uygun olmayan yanlış ve yeterli olmayan hemşirelik girişimleri hemşirelerin dava konusu 

olmasına neden olmaktadır. 

4.Tıbbi araç-gereç kullanımında hata ya da başarılı olamama: Yeni cihazlarda cihaz 

kullanım eğitimi almadan, kullanım kılavuzunu okumadan cihazın kullanılmaya çalışılması 

sonucunda oluşmaktadır. 

5.İletişim: Sağlık bakım hizmetlerinin temelini oluşturan iletişim eksikliği beraberinde hatalı 

tıbbi uygulamaları getirmektedir. Hekim-hemşire, hemşire-hasta arasındaki iletişim kopukları 

yanlış tanı, yanlış tedavi gibi istenmeyen durumlar ile karşı karşıya kalınmasına sebebiyet 

verebilmektedir. 

6.Dokümantasyon/ Kayıt: Hemşireler yaptıkları bütün bakım ve tedavileri kayıt etmekle 

sorumludur. Özellikle hatalı tıbbi uygulama davalarında hasta bakımında tutulan kayıtların 

dikkate alındığı düşünülürse, doğru tutulmayan kayıtlar, dökümanlardaki eksiklikler kendi 

başına davaya konu olabilmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hemşirelerin mesleki motivasyonlarını ve hasta bakım hizmetlerinin kalitesini hatalı tıbbi 

uygulamalar etkilediği düşünülmektedir. Cerrahlar ve hemşirelerde yapılan bazı çalışmalarda 

da hatalı tıbbi uygulama konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir. Bu 

nedenle, malpraktis konusunda bilgi birikiminin artırılması ve hemşirelerin etik ilkelerin 

benimsenmesi önemlidir. Ayrıca etik ilkelerin, bakımın oluşturduğu maliyetin azaltılmasında, 

kanıta temelli hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesinde ve hemşirelik mesleği için 

bilimsel bilgi birikiminin artırılmasındaki yeri önemlidir. Etik ilkeler, yasal süreçlerde 

hemşirelere destek olarak, yol göstermektedir. Böylece hem çalışan hakkı, hem de hasta 

hakkının korunmasına olanak sağlanmaktadır. Bundan dolayı etik ilkelerin, hemşirelik 

girişimlerindeki yeri hemşire lider ve yöneticiler tarafından benimsenmelidir. Etik ilkelerin iyi 
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anlaşılması, bu konuda farkındalık eğitimlerinin tüm sağlık personeline verilmesinin 

sağlanması önerilmektedir. 
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ÖZET 

İnsan, yaklaşık yüz elli bin yıldır, doğanın bir parçası olarak yaşamını sürdürdü. Son elli yıldır 

doğadan oldukça yalıtılmış bir ortamda, aşırı kalabalıklar halinde hayat mücadelesi veriyor. 

Yaşamın devamı için doğayla kurulan dengeli alışveriş, metropollerde neredeyse doğar doğmaz 

başlayan, eğitim döneminde perçinlenen ve iş hayatıyla doruk noktasına ulaşan sürekli almaya, 

daha çok almaya evrilmiş durumda. Sonuç odaklı, başarı için her şeyin yapılabileceği, rekabet 

üzerine kurulu, yalnız bir yaşam biçimi…Modern şehirli insanlar için bugün duygu durumunu 

düzenlemek, değiştirmek için biyokimyadan faydalanmak normal karşılanır hale gelmiştir. 

Tıbbi bir gerekçe olmaması durumunda dahi uyumak, uyumamak, odaklanmak, kilo almak, kilo 

vermek, mutlu olmak, cesur olmak gibi daha pek çok hâl ilaçlar yardımıyla sağlanır olmuştur. 

Günümüz düzeni çok küçük yaştan başlayarak insanın daha çok oturması, odaklanması, 

çalışması, performansını artırması üzerine inşa edilmiş durumdadır. Psikomotor stimülanlar 

olarak adlandırılan ilaçlar bu amaca hizmet etmektedir. Kırmızı reçeteyle satılan ve dikkat 

eksikliği hiperaktivite bozukluğu için de kullanılan ilaçlardan kokaine kadar çeşitli formları 

bulunmaktadır. Günümüzde bağımlılık yaptığı bilinen bu maddelere ulaşım sanıldığından çok 

daha kolaydır. Uzman görüşleri bu tür ilaçların tıbbi bir gereksinim dışında kullanımının 

herhangi bir bilişsel gelişme yaratmayacağı yönündedir. Ayrıca ciddi yan etkileri 

bulunmaktadır. Ancak buna rağmen gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya çapında giderek 

artan oranlarda kullanılmaktadır. Temelde, özellikle tıbbi bir gerekçe olmaksızın bu tür uyarıcı 

maddelerin kullanımlarının bireylere haksız bir rekabet avantajı sağladığını düşünmek doğaldır. 

Ancak yapılan araştırmalar olgunun çoktan normalleştiğini göstermektedir. Lise, lisans ve 

lisansüstü öğrenciler özellikle sınav ya da proje, ödev teslim döneminde birbirlerine tavsiye 

etmektedir. Ulusal ve uluslararası forum sitelerinde, bloglarda ilacın nasıl temin edileceği, nasıl 

kullanılacağı ve özellikle olumlu etkileri üzerine bilgilere ulaşmak mümkündür. Yapılan 

çalışmalar, ailelerin de başarı için çocuklarına bu tür maddelerin kullanılması konusunda 

olumlu tavır sergilediklerini, hatta teşvik ettiklerini göstermektedir. Uzun vadeli olumsuz yan 

etkileri ve bağımlılık yapma riskine rağmen yoğun ve verimli bir performans sağladığı 

kullanıcılarca ifade edilmektedir. Üniversite giriş sınavı ve kamu personeli seçme sınavı gibi 

dönüm noktası olarak kabul edilen süreçlerde tıbbi gereksinim dışı kullanımların, adaya ciddi 

avantajlar sağlaması mümkün gözükmektedir. Bu durum, uyarıcı maddeleri çeşitli gerekçelerle 

kullanmayan ya da kullanamayan adaylar için büyük bir dezavantaj yaratmayacak mıdır? 

Biyolojik olarak böyle bir avantaj durumu söz konusu olmasa dahi, kullanmayan adaylar 

açısından psikolojik bir baskı unsuru olması olası değil midir? Bu çalışmada, başarı için uyarıcı 

madde kullanımının değişen kültür ve etik değerler penceresinden değerlendirilmesi 

amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: rekabet, psikomotor stümülanlar, kültür, akıllı ilaç. 
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BIOCHEMICAL SUPPORT TO COMPETITION:  

DRUG USE FOR SUCCESS AND ETHICS 

 

ABSTRACT 

Humankind has lived as a part of nature for approximately one hundred and fifty thousand 

years. For the last fifty years, people have been trying to survive quite isolated from nature and 

in overcrowded environment. The balanced dealing established with nature for the continuation 

of life has evolved to constantly buy, to buy more, which started almost as soon as it was born 

in metropolises and continues during the education period and business life. A solitary lifestyle 

based on competition, result-oriented, where everything is fair for success. To day, it has 

become normal for modern urban people to use biochemistry to regulate and change their mood. 

Even if there is no medical reason, many conditions such as sleeping, not sleeping, focusing, 

gaining weight, losing weight, being happy, being brave have been achieved with the help of 

drugs. Today's order is built on the fact that people sit more, focus, work and increase their 

performance starting from a very young age. Drugs called psychomotor stimulants serve this 

purpose. There are various forms ranging from drugs sold by prescription and used for attention 

deficit hyperactivity disorder to cocaine. Today, access to these substances, which are known 

to be addictive, is much easier than it is thought. Experts believe that the use of such drugs from 

various channels other than for a medical need will not cause any cognitive development. It 

also has serious side effects. However, it is used at an increasing rate worldwide, especially in 

developed countries. Basically, it can also be considered that their use, especially without a 

medical justification, gives individuals an unfair competitive advantage. However, studies show 

that the phenomenon has already become normal. High school, undergraduate and graduate 

students recommend each other, especially during the exam or project, homework submission 

period. It is possible to access information on how to obtain the drug, how to use it and 

especially its positive effects on national and international forum sites and blogs. Studies show 

that families have a positive attitude and even encourage their children to use such substances 

for success. It is stated by users that it provides an intense and efficient performance despite its 

long-term negative side effects and the risk of addiction. In processes such as university 

entrance exam and public personnel selection exam, non-medical use seems possible to provide 

serious advantages to the candidate. Will this not create a great disadvantage for candidates 

who do not or cannot use stimulants for various reasons? Even if there is no such advantage 

biologically, is it not possible that there is a psychological pressure factor for candidates who 

do not use it? In this study, it is aimed to evaluate the use of stimulants for success from the 

perspective of changing culture and ethical values. 

Key Words: competition, psychomotor stimulants, culture, smart drug. 
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ROMANIAN HEADS OF STATE IN MARCH 2020 
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ABSTRACT 

The global pandemic caused by the new corona virus has led to a series of actions at the 

political, economic, and social level unprecedented so far (Springer 2020). Due to the high risk 

of contagion governments in many countries around the world have resorted to sets of measures, 

some even drastic, aimed at reducing, as far as possible, the physical closeness between people. 

Most European countries have adopted such measures (Brown 2020), and a much greater 

involvement of the state than in normal times occurred, both in people’s privacy and in the 

economy and culture. As such interventions were to some extent contrary to the usual values of 

individuals and cultural norms, for their justification were needed precisely values and cultural 

norms: humanity, responsibility, carefulness, individual and public health, protection of the 

vulnerable people, empathy, and, among all these, as a central value appealed to, solidarity. 

Social solidarity can be understood as a social fact, a form of interaction and interrelationship, 

a principle, an ethical value. Solidarity is the property that gives meaning, coherence and 

cohesion to social life. It must be understood in the social and political contexts that shape 

cognition and knowledge, as abstract opinions, feelings and emotions are socially shaped 

(Rodger 2003, 414). Comprising two dimensions, emotional and action, social solidarity can be 

also understood as a “virtue”, a feeling (i.e., emotional dimension) that pushes people to provide 

mutual assistance (i.e., practice, action). It is this “active” solidarity that makes some people 

not be happy unless others are happy, or cannot feel free unless other people are free. As such, 

solidarity is no longer (only) a social fact, but a moral value (Julia 1999, 317). 

In this paper there is analysed comparatively how the heads of state in three European countries, 

namely Germany, France, and Romania, appealed to the ethical value of solidarity in their 

speeches announcing the measures to restrict social life in early March 2020, when the covid-

19 pandemic spread through Europe. Moreover, the value systems of reference and other ethical 

aspects that the German Chancellor Angela Merkel, the French President Emmanuel Macron, 

and the Romanian President Klaus Johannis referred to during their speeches they gave in 

March 2020, are also comparatively analysed and discussed. The research method used is the 

thematic discourse analysis. 

Keywords: ethical values, social solidarity, covid-19 pandemic, thematic discourse analysis, 

Angela Merkel, Emmanuel Macron, Klaus Johannis. 
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ABSTRACT 

The study is part of a larger study focusing on the measurement of the professional practices 

and actual adherence of government personnel on the Code of Conduct and Ethical Standards 

for Public Officials and Employees (RA 6713) in selected cities and municipalities of Nueva 

Ecija in the Philippines during the fiscal year 2017. It measured the adherence to the norms 

of conduct and ethical standards in the public service of department heads, personnel, and 

constituents. It used the assessment parameters of (a) commitment to public service, (b) 

justness and sincerity, (c) political neutrality, (d) responsiveness to the public, (f) nationalism 

and patriotism, (f) commitment to democracy, and (g) simple living. The study compares the 

appraisal made by department heads, personnel, and constituents across selected cities and 

municipalities of Nueva Ecija in the Philippines; it determines and compares the actual 

practices incongruent to the norms of conduct. The participants to the study were 96 

department heads, 288 personnel from 10 municipalities and 2 cities, and 140 constituents 

selected using convenience sampling method. The study triangulated the appraisal made by 

department heads and personnel by the appraisal of constituents who are the benefactors of 

public service delivery. It used the descriptive method of research. It is a research design 

where events are recorded, described, interpreted, analyzed, and compared. The data was 

gathered by the application of Likert Scaling tool with five-point options to measure the 

perception of the different groups of participants. The scaling options are “strongly agree, 

agree, moderately agree, disagree” responses, and strongly disagree. 

Keywords: Government, ethics, Nueva Ecija 
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ABSTRACT 

The study aims at exploring the impact of corporate social responsibility on the financial 

performance of the firm. Further, the study also tries to establish the mediating role of 

government between corporate social responsibility and firm performance. 

The target population for this study was the firms working in Pakistan with a minimum of 20 

employees. The quantitative data was collected using a structured questionnaire from the 

managers of all the companies. The questionnaire was sent to almost 400 respondents and got 

305 responses, out of which 274 were considered for further analysis. The data was analyzed 

through structural equation modeling.  

The study results reveal that CSR with employees, customers, suppliers, and the environment 

was a significantly predictor of financial performance. The CSR with the local community 

was found to be a non-predictor of the firm's financial performance. The government role 

partially mediates the relationship of all independent variables with financial performance 

except CSR with the local community.  

In the previous literature, studies may be found that examined the impact of CSR activities on 

stakeholders; however, the studies that investigate the impact of CSR activities toward each 

stakeholder separately on the firm's financial performance are scant. The study also explored 

the role of government as a mediator in the relationship between CSR activities toward firm 

stakeholders and financial performance. 

Keywords: corporate social responsibility, firm performance, government role, Pakistan 
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ABSTRACT  

In this paper, I propose a new theoretical perspective on media artworks dealing with the past, 

offering insights into their relevance to our lives in the contemporary moment. I look at a body 

of works occupied with themes such as; trauma, memory, migration, and deportation, showing 

how the interconnections between language, sound, and image can be seen as working together 

as affect. I will show, from a philosophical and cultural angle, how such affect can be translated 

into viewers’ sense of responsibility, one that can be directed towards the foreigner.  

While in an artistic context, responsibility is usually understood to apply to the artist’s or 

filmmaker’s obligation towards her participants or viewers, I propose shifting the discussion to 

include the viewer’s responsibility towards the screened other. This study looks for the ethical 

position viewers might occupy in relation to the work, showing how the affiliation between 

language, sound, and image in these works can be seen in terms of what I call responsibility 

towards the Other. By shedding light on the complexity of viewer responses: their relation to 

time, memory, history, nationality and trauma, I link them to current questions of hospitality, 

identity, and otherness.  

I will exemplify my thesis by looking into Anny and Sibel Öztürk: Rear Window (2005). Anny 

and Sibel Öztürk are Turkish-German artists based in Germany; their installation Rear Window 

is a mixed-media installation, combining photos, objects, ambient sounds, projected images, 

and smells. It is a reconstruction of their great-aunt's living room in Istanbul, where they spent 

their summers as children. I will look at how the content of the image of the great-aunt’s room 

in Istanbul can put in a specific cultural and sociological context – the large-scale immigration 

from Turkey to Germany during the twentieth century. I will then look at the image intensity 

and investigate how its affect can be related to questions of time and memory; I will examine 

the kinds of relationships constituted by the installation’s two temporal modes: one referring 

visitors to the past and the other to the here and now of the installation. I will show the role of 

smell in evoking different kinds of memories for visitors to the installation and I will further 

consider the role of the soundtrack in amplifying intensity and will investigate how the use of 

language in the installation can be understood in this framework of affect theory.  

Key words: Media artworks, Migration, Affect, Responsibility 
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ÖZET  

Etkinlik, ekonomiklik ve etkililik gibi sigma türü değerlerin etkisiyle başlayan Yeni Kamu 

İşletmeciliği reformları üzerinde, zamanla, katılım ve hesap sorulabilirlik gibi teta tipi değerler 

de etkili olmuştur. 1990’lardan itibaren, katılımcı, şeffaf ve etik bir kamu yönetimi iklimi 

oluşturmaya yönelik reformlar görülmeye başlamıştır. Türkiye’de de 4982 sayılı Bilgi Edinme 

Hakkı Kanunu ile şeffaflık, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile katılım ve 5176 sayılı Kamu 

Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 

ile etik alanında reformlar yapılmıştır. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, reformcular tarafından 

yönetim etiğinin kurumsallaşması yolunda önemli bir adım olarak lanse edilse de denetim 

alanının dar olması ve benzer işlevleri yerine getirebilecek kurumlar mevcutken gereksiz yere 

kurulduğu gibi gerekçelerle yazında daha baştan kuşkuyla karşılanmıştır. Ancak, Kurul’a, 

uygulamayı göremeden yöneltilen eleştiriler genellikle mevzuat incelemesinin ötesine 

geçememiştir. Bu bildiride, Kurul’un yetersizlikleri etik ihlal kararları üzerinden incelenerek 

bu eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. Kararların içerik çözümlemesi yapıldığında Kurul’un 

pozitif hukukun ötesine geçebilecek bir etik yönelime sahip olmadığı görülmüştür. Mahkemeler 

başta olmak üzere devletin yetkili organ ve kurumları tarafından zaten hukuka uygunluk 

denetimi yapıldığından bu durum, Kurul’un fazlalık olduğu iddialarını destekler niteliktedir. 

Kurul’un gerçek anlamda etik denetimi yapamamasının muhtemel nedenleri tartışılarak 

üyelerin eğitsel geçmişleri ve Türk kamu yönetimindeki hukukilik eğilimi üzerinde 

durulmuştur. Daha cesur kararlar alabilmesi için Kurul’a daha esnek ve çoğulcu bir yapı 

kazandırılması önerilmiştir Ayrıca, etik ihlal kararlarının yargısal denetiminde Kurul’a geniş 

bir idari takdir yetkisi tanınması gerektiği savunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Kamu Yönetimi Etiği, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, İdari Takdir 

 

 

THE INADEQUACY OF ETHICS COMMITTEES FOR ETHICAL PUBLIC 

ADMINISTRATION: A REVIEW ON ETHICAL VIOLATION DECISIONS OF THE 

COUNCIL OF ETHICS FOR PUBLIC OFFICIALS 

 

ABSTRACT 

Theta-type values such as participation and accountability have influenced new public 

management reforms, which started with the hegemony of sigma-type values such as efficiency, 

economy, and effectiveness. Since the 1990s, reforms aimed at creating a climate of 

participatory, transparent, and ethical public administration have been initiated around the 

world. In Turkey, a transparency reform was enacted by the Law on the Right to Information 

No. 4982, a participation reform was enacted by the Municipality Law No. 5393, and an ethics 

reform was enacted by the Law Related to the Establishment Council of Ethics for Public 

Officials and Making Modifications on Some Laws No. 5176. Although the Council of Ethics 
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for Public Officials was launched as an important step towards the institutionalization of public 

management ethics, it was discredited in the literature from the very beginning because its audit 

area was narrow, and there are other institutions that fulfill similar functions. However, the 

criticisms directed of the Council before seeing the implementation generally did not go beyond 

legislative review. This study aimed to examine the inadequacies of the Council through its 

ethical violation decisions to eliminate this deficiency in the literature. Content analysis of these 

decisions found that the Council did not have an ethical orientation that could go beyond 

positive law. This finding supports the claims that the Council is a redundant institution for 

public administration, since legal compliance audits are already carried out by the authorized 

organs and institutions of the state, especially the courts. This study discusses the reasons for 

the Council’s inability to conduct ethical audits in real terms, emphasizing the educational 

backgrounds of its members and the legality trend in Turkish public administration. This study’s 

results suggest that the Council should have a more flexible and pluralistic structure so that it 

can make bolder decisions. In addition, the Council should be provided with wider 

administrative discretion for the review of ethical violations. 

Keywords: Public Administration Ethics, Council of Ethics for Public Officials, 

Administrative Discretion 
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ÖZET  

İnsanların karar verme sürecini etkileyen pek çok etmen bulunmaktadır. Bilinçaltı da 

bunlardan bir tanesidir. Bilinçaltının insanların karar verme sürecini nasıl etkilediğinin 

anlaşılması da, yeni yaklaşımların ortaya çıkmasını teşvik etmiştir. Çünkü günümüz 

tüketicisini sadece rasyonel olarak değerlendirmek doğru değildir. Artık geleneksel pazarlama 

metotlarıyla bu gerçeğe ulaşmak yetersiz gelmektedir. Bilinçaltı, duygusal zeka, ikna, 

irrasyonel kararlar ve daha birçok yeni kavrama geleneksel pazarlama teknikleri tam 

anlamıyla cevap verememektedir. Pazarlama bilimi bu boşluğu nörobilimle doldurarak, ortaya 

disiplinlerarası bir yapıya sahip olan nöropazarlama çıkmıştır. Esas olarak pazarlama ve 

nörobilim disiplinlerine dayanan bu yaklaşımda, psikoloji, antropoloji, iktisat, etnografik 

çalışmalar ve daha pek çok alan kendine yer bularak nöropazarlamanın disiplinlerarası 

yapısına katkı sağlamıştır. Kısaca, nöropazarlama, tüketicilerin bilişsel ve duygusal tepkilerini 

ölçmeye odaklanmaktadır. Ancak nöropazarlamayla ilgili, pazarlamada mahremiyetin ihlali 

çok tartışılan bir konu olmuş ve nöropazarlama etiği ile ilgili pek çok eleştiri sıralanmıştır. 

Diğer taraftan, nöropazarlama uygulamalarına iyimser yaklaşan bir karşı taraf da 

bulunmaktadır. 

Nöropazarlamada etik konusunu sağlam temellere oturtmayı hedefleyen bu çalışmada, 

nöropazarlamaya eleştirel gözle bakan ve nöropazarlamaya iyimser yaklaşan araştırmalara 

karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. Bu noktada çalışma, literatür taraması şeklinde ve 

eleştirel bir dille kurgulanmıştır. Taramada nöropazarlamayla ilgili veri tabanlarından 

faydalanılmıştır. Konuya dair yapılan araştırmalar neticesinde, nöropazarlamaya karşı yapılan 

eleştiriler daha ziyade, alışveriş bağımlılığı ve aşırı tüketim gibi davranış bozuklukları 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. İyimser yaklaşanlar ise, nöropazarlamanın tüketicilerin duygusal 

davranışlarını net biçimde anlayacak potansiyele sahip olduğunu dile getirmektedir. 

Çalışmanın sonunda, nöropazarlamaya etik açıdan iyimser yaklaşan çalışmaların sayısının 

fazla olduğu söylenebilir. Nöropazarlama gibi güncel bir alanda çalışma yapmak, bu 

çalışmayı önemli kılmaktadır. Ayrıca çalışma, bundan sonraki çalışmalara da kaynak 

niteliğindedir. Gelecek çalışmalarda daha farklı veri tabanlarından faydalanılabilir ve daha 

fazla araştırmaya yer verilebilir. Sadece nitel değil, nicel yöntemlerle de bu konu daha farklı 

yönleriyle ele alınabilir.  

Anahtar Kelimeler: Etik, Nörobilim, Nöropazarlama, Pazarlama  
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EVALUATION OF THE ETHICAL ASPECT OF NEUROMARKETING IN THE 

CONTEXT OF THE LITERATURE 

 

ABSTRACT 

There are many factors that affect the decision-making process of people. The subconscious is 

one of them. Understanding how the subconscious affects people's decision-making process 

has also encouraged the emergence of new approaches. Because it is not correct to evaluate 

today's consumers only rationally. It is no longer sufficient to reach this reality with 

traditional marketing methods. Traditional marketing techniques cannot fully respond to 

subconscious, emotional intelligence, persuasion, irrational decisions and many other new 

concepts. By filling this gap with neuroscience, marketing science has emerged as 

neuromarketing, which has an interdisciplinary structure. In this approach, which is mainly 

based on marketing and neuroscience disciplines, psychology, anthropology, economics, 

ethnographic studies and many other fields have contributed to the interdisciplinary structure 

of neuromarketing. In short, neuromarketing, focuses on measuring the cognitive and 

emotional responses of consumers. However, the violation of privacy in neuromarketing has 

been a hotly debated issue and many criticisms have been made about neuromarketing ethics. 

On the other hand, there is an opponent who is optimistic about neuromarketing practices. 

In this study, which aims to establish the issue of ethics in neuromarketing on a solid 

foundation, studies that are critical of neuromarketing and that are optimistic about 

neuromarketing are comparatively included. At this point, the study is structured in the form 

of a literature review and in a critical language. It has benefited from databases related to 

neuromarketing. As a result of the researches on the subject, the criticisms against 

neuromarketing mostly focus on behavioral disorders such as shopping addiction and 

excessive consumption. Optimists, on the other hand, state that neuromarketing has the 

potential to clearly understand the emotional behavior of consumers. At the end of the study, 

it can be said that the number of studies that are ethically optimistic about neuromarketing is 

high. Working in a current field such as neuromarketing makes this study important. In 

addition, the study also serves as a source for future studies. In future studies, more different 

databases can be used and more research can be included. This issue can be handled with 

different aspects, not only with qualitative but also with quantitative methods. 

Key Words: Ethics, Neuroscience, Neuromarketing, Marketing 

 

GİRİŞ 

İnsanların karar verme süreci bugüne kadar farklı disiplinlerde çeşitli araştırmalara konu 

olmuştur. Ve bu durum, yeni yaklaşımların önünü açmıştır. Ancak bu durum, bilim dallarının 

kendi başlarına yetemez olmalarına neden olan bir gelişme olduğu çıktısını ortaya koymuştur. 

Pazarlama bilimi de, insanların karar verirken rasyonel davranmadığı gerçeğinden hareketle, 

bu konu üzerinde oldukça kafa yormuştur. Dolayısıyla, bilim dallarının kendi başlarına 

yetemez duruma düşmeleriyle ortaya çıkan bu gelişmeden pazarlama bilimi de payını almıştır. 

Bu anlayışta, işin içine nörobilimin dahil edilmesi gerekliliğin çok ötesine geçmiştir 

(Mukherji ve Mukherji, 1998). Böylece, nörobilim, psikoloji, antropoloji ve etnografik 

çalışmalar gibi disiplinler de kendine yer bularak, nöropazarlamanın disiplinlerarası bir 

formata erişmesine katkı sağlamıştır (Hubert ve Kenning, 2008). O halde, nöropazarlama, 

nörobilim ile psikoloji ve pazarlama alanlarını bir araya getiren disiplinlerarası bir alan olarak 

nitelendirilebilir (Hazeldine, 2013; Du Plessis, 2011). Bu açıklamalar doğrultusunda, 

nöropazarlamanın amacını, tüketici davranışını daha iyi anlamak için yorum çerçevelerinin 
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birbirine bağlanması olarak açıklık getirilebilir. Zira tüketici davranışı kolaylıkla 

anlaşılabilecek bir konu değildir. Çünkü tüketici davranışını etkileyen çok çeşitli psikolojik 

faktör yer almaktadır. Ve algı bu faktörlerden bir tanesidir (Penz and Hogg, 2011). Araştırma 

sahası tüketici davranışı olan nöropazarlamanın almış olduğu eleştirilerde bu algının yanlış 

yönlere kaymasına neden olmaktadır. Örneğin, Murphy et al. (2008), satın alma kararlarının 

takip edilmesini, farkında olmadan tüketicinin manipüle edilmesi olarak görmektedir. Bu 

bakış açısı, nöropazarlamaya etik dışı yaklaşmaya neden olmaktadır. Fakat bu eleştirilere 

karşı çıkan araştırmacılar da yok değildir.  

Bu bağlamda, nöropazarlamada etik konusunu sağlam temellere oturtmayı hedefleyen bu 

çalışmada, nöropazarlamaya eleştirel gözle bakan ve nöropazarlamaya iyimser yaklaşan 

araştırmalara karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. Bu noktada çalışma, literatür taraması 

şeklinde ve eleştirel bir dille kurgulanmıştır. Taramada nöropazarlama literatürü ile ilgili veri 

tabanlarından faydalanılmıştır. Konuya dair yapılan araştırmalar neticesinde, 

nöropazarlamaya karşı yapılan eleştiriler daha ziyade, alışveriş bağımlılığı ve aşırı tüketim 

gibi davranış bozuklukları üzerinde yoğunlaşmaktadır. İyimser yaklaşanlar ise, 

nöropazarlamanın tüketicilerin duygusal davranışlarını net biçimde anlayacak potansiyele 

sahip olduğunu dile getirmektedir. Çalışmanın sonunda, nöropazarlamaya etik açıdan iyimser 

yaklaşan çalışmaların sayısının fazla olduğu söylenebilir. Nöropazarlama gibi güncel bir 

alanda çalışma yapmak, bu çalışmayı önemli kılmaktadır. Ayrıca çalışma, bundan sonraki 

çalışmalara da kaynak niteliğindedir. Gelecek çalışmalarda daha farklı veri tabanlarından 

faydalanılabilir ve daha fazla araştırmaya yer verilebilir. Sadece nitel değil, nicel yöntemlerle 

de bu konu daha farklı yönleriyle ele alınabilir. 

Çalışma giriş bölümünün ardından, literatür taraması ile devam etmektedir. Literatür 

taramasını bulgular kısmı takip etmektedir. Çalışma, sonuç ve tartışma bölümüyle 

tamamlanmıştır. 

LİTERATÜR  

Nöropazarlama; pek çok araştırmacı tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Kimi 

çalışmalarda sinirbilim alanı, araştırma alanı, çalışma alanı olarak tanımlamıştır (Perrachione 

ve Perrachione, 2008; Lee vd., 2007). Bazı araştırmacılar, pazarlamanın bir parçası olarak 

görmektedir (Fisher vd., 2010). Diğer taraftan, nöroekonominin bir alt alanı ve algı 

sistemlerini birbirine bağlayan ayrı bir disiplin olarak gören yaklaşımlar da vardır (Hubert ve 

Kenning, 2008). O halde, nöropazarlamadaki temel ayrımın; bilimsel bilgi edinmenin bir yolu 

ve bir ticaret aracı olduğu söylenebilir (Lee vd., 2007; Fisher vd., 2010). Öyleyse, 

nöropazarlama için, pazarlama ile ilgili insan davranışlarını anlamada, tüketici tepkilerinin 

nörogörüntüleme teknikleriyle açığa çıkarılması uygulamalarıdır tanımı yapılabilir. 

(Weinstein vd., 1984). 

Bu uygulamalar aşağıdaki şekilde gösterilebilir (Bercea, 2014): 
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Şekil 1. Nöropazarlama Uygulama araçları 

 

 

Şekil 1’ e bakılacak olursa, nöropazarlama teknikleri beyindeki metabolik aktivite kaydı olan 

teknikler, beyindeki elektriksel aktivite kaydı olan teknikler ve beyin aktivitesi kaydı olmayan 

teknikler olmak üzere üçlü bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Ayrıca görüntüleme açısından 

da, elektriksel aktivite ve metabolik aktivite olmak üzere ikili bir sınıflandırma yapılabilir 

(Kenning vd., 2007). 

Nöropazarlama ve uygulama araçlarının açıklanmasının akabinde, pazarlama bilim dalındaki 

bu çığır açıcı gelişmeye çok çeşitli eleştiriler yöneltilmiştir.  McClure vd., (2004), bu tür bir 

gelişmenin etik sonuçlarıyla ilgili endişelerini dile getirmişlerdir. Palmer ve Hedburg (2013), 

nöropazarlama kavramıyla ilgili en büyük endişenin, reklamcıların tüketici davranışını 

manipüle etmesine izin vermesi olduğunu iddia etmiştir. Egrie ve Bietsch (2014), 

araştırmalarında, tüketicinin bilgi gizliliğini ve izin tabanlı pazarlama konusundaki endişesini 

yinelemektedir. Tüketicilerin şirketlere karşı şeffaf hale gelmesi nöropazarlama algısını 

olumsuz etkilemektedir (Javor vd., 2013). Nöropazarlama şirketlerinde, özellikle doktorların 

istihdam edilmesi bu olumsuz algıyı körüklemektedir. Bu hususta, sağlık nedenlerinden 

dolayı nöropazarlama ağır eleştirilere maruz kalmaktadır (Dinu vd., 2010). Nöropazarlamanın 

daha etkili pazarlama iletişimi için kullanmış olduğu tekniklerin tüketim bozukluklarına 
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neden olacağı da bir diğer algıdır. Kavrama bu şekilde yaklaşan kimseler, aşırı tüketeceğini ya 

da alışveriş hastalığına yakalanacağını düşünmektedir (Butler, 2008; Hubert ve Kenning, 

2008). Bu duruma, bilinçaltı mesajların kullanılmasının büyük rolünün olduğu 

varsayılmaktadır (Kelly, 1979). Ancak, nöropazarlama kavramına sadece olumsuz 

yaklaşılmamaktadır. Murphy vd., (2008), nöropazarlama tekniklerinin yeni değil, bu 

reklamcılık yöntemlerinin zaten var olduğu görüşünü de belirtmiştir. Diğer taraftan, Egrie ve 

Bietsch (2014), araştımalarında, katılımcıların nöropazarlamayı ilginç bulduklarını ortaya 

koymuştur. Bununla birlikte, nöropazarlama kavramı ve uygulamalarına olumlu yaklaşan pek 

çok araştırma da mevcuttur (Zurawicki, 2010; Mostafa, 2014). 

Aslında nöropazarlamadaki etik tartışmaları çok da yeni sayılmaz. Bilinçaltı reklamcılığın ilk 

çıktığı yıllarda da benzer tartışmalar söz konusu olmuştur. Buradaki mesele, tüketici 

davranışını açıkça etkilemek etik kabul edilirken, bunu üstü kapalı şekilde yapmak etik dışı 

kabul edilmiştir (Hyman ve Tansey, 1990). Nöropazarlama perspektifinden yaklaşıldığında 

durum pek de farklı değildir. Zira, eleştiriler, tüketici beyninde bir satın alma düğmesi aramak 

ya da tüketiciyi manipüle etmek etrafında dönmektedir. Böyle bir eylem ise, ahlak normları 

bakımından sorgulanmalıdır ve sert etik kurallar gerektirmektedir (Wilson vd., 2008). 

METODOLOJİ 

Nöropazarlamada etik konusunu sağlam temellere oturtmayı hedefleyen bu çalışmada, 

nöropazarlamaya eleştirel gözle bakan ve nöropazarlamaya iyimser yaklaşan araştırmalara 

karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir. Bu noktada çalışma, literatür taraması şeklinde ve 

eleştirel bir dille kurgulanmıştır. Taramada nöropazarlama ile ilgili veri tabanlarından 

faydalanılmıştır. Bu doğrultuda, çalışma iki temel kategori üzerinde kurgulanmıştır. Buna 

göre, bazı araştırmacılar nöropazarlamayı etik kabul ederken (Butler, 2008; Fugate, 2008; 

Kenning, 2008; Sullivan, 2009), bazıları etik dışı kabul etmektedir (Kelly, 1979; McClure vd., 

2004; Sutherland, 2004; Dinu vd., 2010). Bu kurguya ait araştırma modeli şöyle gösterilebilir:  

 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

BULGULAR 

Nöropazarlamanın alanında bu kadar palazlanması ve dikkatleri üzerine çekmesi, 

nöropazarlamayı eleştiri oklarının hedefi haline getirmiştir. Bu eleştiriler nöropazarlamanın 

etik dışı olduğu yönünde zuhur etmiştir. Ancak bu olumsuz eleştirilere karşı durup, 

nöropazarlamaya pozitif yaklaşan ve olumlu yönlerini gözler önüne seren araştırmacılar da 

vardır. Tablo yardımıyla bu karşılaştırma şu şekilde gösterilebilir: 

Tablo 1. Nöropazarlamada Etik ve Etik Dışı Yaklaşımlar  

Etik Yaklaşımlar Etik Dışı Yaklaşımlar 

Araştırmacı Yaklaşımı Araştırmacı Yaklaşımı 

Butler (2008) Kullanım gücü, algısından daha 

yüksektir. 

Kelly (1979) Daha çok bilinçaltı 

mesajları kullanmaktadır. 

Fugate (2008) Hizmet kalitesini artırmaktadır. Gratz (1984);  

Hyman ve Tansey 

(1990) 

Üstü kapalı yöntemler 

kullanmak etik dışıdır. 
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Kenning (2008) Nöropazarlama tüketici 

beyninde bir satın alma 

düğmesi armamaktadır. 

Thompson (2003); 

Lindstrom (2009) 

Mahremiyetin istilası ve 

zihin kontrolü temel iki 

etik kaygıdır. 

Sullivan (2009) ABD' de en büyük 100 

markadan 13' ünün strateji 

geliştirme faaliyetleri için 

nöropazarlamayı 

kullanmaktadır. 

Thompson (2003); 

Blakeslee (2004); 

Arussy (2009) 

Ana akım medya da dahil 

olmak üzere, bu fenomen 

eleştirilmektedir.  

Djamasbi vd., (2010) Sonuçları daha güvenilirdir. McClure vd., (2004) Etik sonuçlarıyla ilgili 

önemli endişeler 

içermektedir. 

Ventola ( 2011) İlaç reklamlarının doğru 

tanıtımını yapmıştır. 

Sutherland (2004) Commercial Alert, 

nöropazarlamanın etik 

olmadığını ilan etmiştir. 

Senior ve Lee (2013) Tıbbi bilgi teknolojilerinde 

yeni alanlar oluşturmuştur. 

Lee vd., (2007); 

Fisher vd., (2010)  

Nörobilim verilerinin 

basit bir şeklidir. 

Javor vd., (2013). Hastaların patofizyolojik 

ihtiyaçları üzerinde etkilidir. 

Fugate, (2007); Lee 

vd., (2007); Morin 

(2011); Javor vd., 

(2013) 

Tüketicilerin şirketlere 

karşı şeffaf hale 

gelmesine neden 

olmaktadır. 

McDowell ve Dik (2013) Giderek artan sayıda 

nöropazarlama araştırma 

firması kurulmaktadır.  

Butler (2008); 

Hubert ve Kenning, 

(2008) 

Tüketiciler alışveriş 

hastalığına 

yakalanmaktadır.  

Unguryan (2014) Eczanelerde geliştirilmesi 

gereklidir. 

Murphy vd., (2008) Nöropazarlama teknikleri 

yeni değil, bilinçaltı 

reklamcılığın devamıdır. 

Olteanu (2015) Verilerin sağlıklı bir şekilde 

toplanmasını sağlamaktadır. 

Murphy vd., (2008); 

Fisher vd., (2010) 

Tüketicileri savunmasız 

hissettirmektedir. 

inc.com (2016) İlaç reklamlarındaki kullanımı 

daha da artmaktadır. 

Dinu vd., (2010) Tüketim bozukluklarına 

neden olmaktadır. 

Mnushko vd., (2016) Farmasötik ürünlerde kilit role 

sahiptir. 

Arlauskaité ve 

Sferle (2013) 

Müdahaleci, mahremiyeti 

ifşa edici ve özerkliği 

tehdit edicidir. 

newneuromarketing.com 

(2017) 

Eczacılık sektöründe giderek 

daha fazla kullanılmaktadır. 

Palmer ve Hedburg 

(2013) 

Reklamcıların tüketici 

davranışını manipüle 

etmesine izin 

vermektedir. 

Hsu (2017) Geleneksel pazarlamanın 

tamamlayıcısıdır. 

Egrie ve Bietsch 

(2014) 

Tüketicinin bilgi 

gizliliğini açık 

etmektedir. 

Arora ve Jain, (2020) Tüketici davranışlarının iç 

gözlemine olanak tanımaktadır. 

Malyi, vd., (2015) Aceleci alımlar yapmaya 

neden olmaktadır. 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

*Tablo, araştırmanın yapıldığı yıla göre düzenlenmiştir. 
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Tablo 1 incelendiğinde, etik dışı yaklaşımlar, ağırlıklı olarak, nöropazarlamanın tüketim 

bozukluklarına neden olup olmayacağı yönünde endişeleri dile getirmektedir. Bu bakış 

açısında, alışveriş bağımlılığı ve aşırı tüketim gibi davranış bozuklukları üzerinde 

durulmaktadır. Etik yaklaşanlar ise, nöropazarlamaya aşina olmasa da, nöropazarlama 

hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen büyük bir potansiyelin var olduğunu öne 

sürmektedir. Çünkü insanların ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit ederek buna yönelik ürün 

üretmek, nöropazarlama gibi güncel alanların önünü açmaktadır. Her ne kadar, 

nöropazarlamayı etik dışı kabul eden yaklaşımlar olsa da, literatürde, nöropazarlamanın 

gelecek vaat eden bir alan olduğu görüşüne sahip araştırma sayısı daha baskındır.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Nöropazarlama, nörobilim ile psikoloji ve pazarlama alanlarını bir araya getiren 

disiplinlerarası bir alan olarak nitelendirilebilir. Ve tüketicilerin bilişsel ve duygusal 

tepkilerini ölçmeye odaklanır (Karmarkar, 2011). Bu itibarla, nöropazarlama, alanındaki 

uygulama inovasyonlarını işletme dünyasına kazandırırmıştır. Ancak birçok farklı çevre 

tarafından betimlenen eleştiri oklarına da maruz kalmıştır.  McClure vd., (2004), 

nöropazarlama gibi bir teknolojik uygulamanın kullanımının etik sonuçlarıyla ilgili önemli 

endişeleri de ortaya çıkarmıştır. Bazı araştırmacılar ve uygulayıcılar yeni alanı memnuniyetle 

kabul etmişlerdir (Garcia ve Saad, 2008; Perrachione ve Perrachione, 2008; Lindstrom, 2009) 

ancak diğerleri, bu yeni bakış açısını eleştirmiştir. 

Nöropazarlamanın etik boyutunun ele alındığı bu çalışmada da, etik dışı yaklaşımlar, ağırlıklı 

olarak, nöropazarlamanın tüketim bozukluklarına neden olup olmayacağı yönünde endişeleri 

dile getirmektedir. Bu bakış açısında, alışveriş bağımlılığı ve aşırı tüketim gibi davranış 

bozuklukları üzerinde durulmaktadır. Etik yaklaşanlar ise, nöropazarlamaya aşina olmasa da, 

nöropazarlama hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen büyük bir potansiyelin var 

olduğunu öne ileri sürmektedir. Çünkü insanların ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit ederek 

buna yönelik ürün üretmek, nöropazarlama gibi güncel alanların önünü açmaktadır. Her ne 

kadar, nöropazarlamayı etik dışı kabul eden yaklaşımlar olsa da, literatürde, nöropazarlamanın 

gelecek vaat eden bir alan olduğu görüşüne sahip araştırma sayısı daha fazladır.  
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ÖZET 

Uluslararası ticarette etik davranışı zorunlu kılan temel faktörlerden biri, işletmelerin 

küreselleşme bağlamında karşılaştıkları sorunlar ve bunların etkin ve zamanında 

çözümlenmemesidir. Artan küresel sermaye dolaşımı, yükselen dış borç, ticaret sektöründe 

karşılaşılan adaletsizlikler hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde 

farklı etik sorunların doğmasına neden olmaktadır. Şöyle ki, işletmeler bazen verdikleri  

kararlarda etik dışı davranabilmektedir. Etik dışı davranışlara örnek olarak, ayrımcılık, rüşvet, 

yolsuzluk, yıldırma, kayıtsızlık, suistimal, bencillik, şiddet, baskı, saldırganlık, görevi kötüye 

kullanma, zimmete para geçirme gibi farklı davranışları dahil edebiliriz. 

Genel olarak, etik olmayan davranışların önlenmesi sistemli adımdan oluşur ve önemli bir 

süreci içerir. Bu süreçe kurumun tüm üyesi aktif şekilde katılmalı ve önlemleri zamanında 

almalıdır. 

Söz konusu düzenlemeler kurumda karşılaşılacak etik olmayan davranışları hem bireyler hem 

de farklı grupların davranışını şekillendirecek düzeyde gerçekleşmelidir. Bu düzenlemeler 

aynı zamanda tüm organizasyon için doğru olacak şekilde şekillendirmektir. Yani, 

çalışanların davranışlarını planlarken, örgütün varlığının ve sürdürülebilirliğinin toplumun 

sürdürülebilirliği ve gelişimi ile ilgili olduğu anlaşılmalıdır. Özellikle, örgüt liderleri etik 

olmayan davranışlar konusunda ne kadar bilinçli olursa, bu tür sorunları çözmek o kadar 

kolay olacaktır.  

Günümüzde etik olmayan davranışları düzenleme fikri, hem örgütlerin iç yapısında hem de 

dış çevrede bir zorunluluk olarak görünmektedir. Bu nedenle, örgüt yöneticileri uluslararası 

ticarette etik olmayan davranışları düzenlemeli; iş başarısı ve değerler arasında bir bağlantı 

kurmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: iş etiği, etik davranış, etik olmayan davranışlar, etik sorunlar 

 

 

THE NECESSITY OF REGULATING ETHICAL PROBLEMS IN INTERNATIONAL 

BUSINESS 

ABSTRACT 

One of the main factors that necessitate ethical behavior in international trade is the problems 

faced by businesses in the context of globalization and their ineffective and timely resolution. 

Increasing global capital circulation, rising foreign debt, and injustices in the trade sector 

cause different ethical problems in the economies of both developed and developing 

countries. Namely, businesses can sometimes act unethically in their decisions. As examples 

of unethical behaviors, we can include different behaviors such as discrimination, bribery, 

corruption, intimidation, indifference, abuse, selfishness, violence, pressure, aggression, abuse 

of office, embezzlement. 
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In general, prevention of unethical behavior consists of systematic steps and includes an 

important process. All members of the institution should actively participate in this process 

and take measures in a timely manner. 

These regulations should be realized at a level that will shape the unethical behaviors that will 

be encountered in the institution, both individuals and different groups. These arrangements 

are also to shape it to be true for the entire organization. That is, when planning the behavior 

of employees, it should be understood that the existence and sustainability of the organization 

is related to the sustainability and development of society. In particular, the more conscious 

the leaders of the organization are about unethical behaviors, the easier it will be to solve such 

problems. 

Today, the idea of regulating unethical behavior appears to be a necessity both in the internal 

structure of organizations and in the external environment. Therefore, organizational 

managers should regulate unethical behavior in international trade; should establish a link 

between business success and values.  

Keywords: business ethics, ethical behavior, unethical behavior, ethical problems 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
46



ETİK MODA ÇALIŞMALARI ÜZERİNE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI AÇISINDAN 

BİR DEĞERLENDİRME 

 

 

Hilal ÖZTAY 

Öğr. Gör. Dr. Kastamonu Üniversitesi, Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu 

ORCID NO: 0000-0002-1904-7963 

 

ÖZET 

Bu çalışma, etik moda konusunda yapılmış çalışmaların tüketici davranışları açısından 

değerlendirildiği bir inceleme çalışmasıdır. Çalışma kapsamında, konunun kavramsal yönü 

vurgulanmış olmakla birlikte etik moda bağlamında akademik çalışmalarda öne çıkan diğer 

konuların neler olduğu ve bu çalışmaların önemli sonuçları özetlenmiştir. Çeşitli çalışmalar 

sonucunda kavramın tanımına dair fikir birliğinin olmadığı; etik konusundaki şeffaf bir 

iletişimin tüketicide güven yarattığı; etik modanın geçici bir trend olmadığı; ekonomik 

zorunluluklardan dolayı etik ürünlerin tercih edilemediği; farklı kültürler arasında etik modaya 

yönelik algılama farklılıkları olduğu; etik moda medyasının eleştirel bir yaklaşımı benimsediği; 

etik modada tedarik zinciri açısından anlayış eksikliğinin olduğu; ancak çok yüksek etik 

kaygılar var olduğunda satın alma davranışında etkili olduğu; hızlı moda üreticilerinin etik 

standartlar konusunda engeller yaşadıkları; üretici davranışlarının, ürün ilgileniminin ve kişisel 

değerlerin etik moda ürün satın alma niyetini etkilediği; etik modanın etik davranış ve çevreye 

duyarlılık olmak üzere iki faktörden oluştuğu; kendini geliştirme kişisel değeri ile etik moda 

satın almaya yönelik davranışsal niyet arasında negatif bir ilişki olduğu; moda ürün satın alma 

durumunda tutumların ve öznel normların etik moda ürünü satın alma davranışını etkilediği; 

etik olmayan uygulamaların marka imajının tamamına zarar verdiği gibi sonuçlar elde edildiği 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Moda, Etik Moda, Tüketici Davranışları. 

 

 

A REVIEW ON ETHICAL FASHION STUDIES BY THE CONTEXT OF 

CONSUMER BEHAVIOR 

 

ABSTRACT 

This study is a review on which studies on ethical fashion are evaluated in terms of consumer 

behavior. Within the scope of the study, the conceptual aspect of the subject was emphasized, 

other prominent issues in academic studies in the context of ethical fashion and the important 

results of these studies were summarized as follows: a transparent communication on ethics 

creates trust in the consumer; ethical fashion is not a temporal trend; ethical products cannot be 

preferred due to economic necessities; ethical fashion consists of two factors, ethical behavior 

and environmental awareness; there is a negative relationship between self-improvement 

personal value and behavioral intention to buy ethical fashion; perceptions of ethical fashion 

differ between different cultures; ethical fashion media takes a critical approach; there is a lack 

of understanding on the supply chain in ethical fashion; when only ethical concerns are very 

high, they are effective in purchasing behavior; fast fashion manufacturers face barriers about 

ethical standards; producer behavior, product involvement, and personal values influence 

ethical fashion product purchase intention; attitudes and subjective norms influence ethical 
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fashion purchasing behavior; there is no consensus on the definition of ethical fashion; unethical 

practices damege the entire brand image. 

Keywords: Fashion, Ethical Fashion, Consumer Behavior. 

 

1.GİRİŞ 

Küresel dünyadaki hızlı değişimlerle her alanda yenilikler meydana gelmekte, moda dâhil pek 

çok alandaki üretim ve tüketim faaliyetleri de bunlardan etkilenmektedir. Sonuçta hem 

üretimin, hem tüketimin yapısı değişmektedir. 2000’li yıllarla birlikte moda konusunda da 

radikal değişimler yaşanmaya başlamıştır. Gelişen ve büyüyen pazarlar, ekonominin 

küreselleşmesi gibi gelişmeler her alanda olduğu gibi moda sektöründe de varlığını artan 

biçimde göstermiştir. İletişimin sınırları aşması, ulaşım ve lojistiğin kolaylaşması, ucuz iş gücü 

kaynaklarına erişim gibi pek çok faktörle birlikte moda ürünlerin üretimi ve pazarlardaki 

dağıtımı daha kolay hale gelmiştir. Bunlar modanın demokratikleşmesini ve toplumun daha 

büyük bir kesiminin moda ürünlere ulaşmasını sağlamıştır. Artan sezon sayılarıyla birlikte 

moda ürünlerin daha kısa sürede elden çıkarılması temeline dayanan “hızlı moda” günümüzün 

bir gerçeğidir ve moda ürünleri “lüks” olmaktan çıkararak daha erişilebilir hale getirmiştir. 

Ancak bunlar materyalizmin teşvik edildiği, çevresel ve sosyal sorumluluktan yoksun bir 

tüketim kültürü yaratmıştır. Bu durumun olumsuz etkilerini azaltmak için de “yavaş moda, 

“sürdürülebilir moda”, “etik moda” gibi çeşitli uygulamalar gündeme gelmeye başlamıştır. Bu 

uygulamalar çerçevesinde modaya karşı doğrudan anti bir tavır söz konusu değildir. Modanın 

varlığını sürdürmesi için daha iyi koşullarda üretim ve tüketimin gerçekleştirilmesi 

savunulmaktadır. Bu konuda birbiri içine geçmiş pek çok kavram bulunmakla birlikte “etik 

moda” tüm bunları kapsayan çerçeve bir kavram niteliğindedir. Tüketim eylemlerinden 

bağımsız değerlendirilmesi mümkün olmayan etik moda uygulamaları tüketici davranışlarının 

anlaşılması ve kavramsallaştırılması konusunda da oldukça elverişli bir çerçeve sunmaktadır. 

Bu çalışmada etik moda tüketici davranışları açısından değerlendirilmiştir. 

2.ETİK MODA 

Etik moda, etik moda tasarımı, üretim, perakende ve satın alma terimlerinin açıklandığı bir 

şemsiye terim olarak karşımıza çıkmaktadır (Foglar, 2011: 22).  Genel anlamıyla etik moda 

kavramı, ekolojik ürün, çalışma koşulları, adil ticaret, sürdürülebilir ürün, çevrenin korunması 

ve hayvan hakları gibi başlıkları kapsamaktadır. Belirli bir endüstri standardı olmadığından bu 

kavramı tanımlamak oldukça zor olmakla birlikte, biyolojik ve organik lifler kullanılarak 

çevreye ve işçilere en az zarar veren ürünler ile adil ticaret ilkelerine bağlı ve iyi çalışma 

koşullarında üretilen moda giysiler olarak tanımlanabilir (Foglar, 2011: 22; Joergens, 2006: 

361; Kipöz ve Atalay, 2015: 112; Shen, Wang, Lo, ve Shum: 2012). Ekoloji teriminin ilk kez 

1980'li yıllarda geniş bir bakış açısıyla kullanılmasına paralel olarak etik moda kavramı, tekstil 

ve moda endüstrisinde önemli bir yer edinmiştir. Bununla birlikte, etik modanın içerisine 

tasarım kavramı da dâhil olmuş ve 1990'lı yılların başında tüketici bilincinin artmasıyla daha 

da önemli bir hal almıştır (Thomas, 2008: 531). Yavaş moda hareketi söyleminin de Milano’da 

bir konferansta gündeme gelmesiyle etik moda söyleminin yaratıcı zemini inşa edilmiştir 

(Kipöz ve Atalay, 2015: 104). Gönüllü sadelik hareketi ise modern toplumun "iyi yaşam" 

tanımını sorgulamakta ve insanın iç dünyasını zenginleştiren, sosyal yönden yararlı ve çevresel 

açıdan sürdürülebilir olan daha az materyalist bir yaşamı savunmaktadır (Johnson, 2004: 527). 

Bu açıdan yaklaşıldığında yavaş moda ve gönüllü sadelik gibi gibi hareketler moda ürünlerin 

aşırı tüketimi ve bu tüketimin sonuçlarına yönelik kaygılardan ortaya çıkmış etik temelli 

hareketlerdir. 
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Etik moda, sürdürülebilir moda ve eco-moda medya organlarında birbirlerinin yerine kullanılan 

kelimelerdir. Thomas’a göre etik moda kavramı, eco-moda, yeşil moda ve diğer çevresel 

yönelimli moda hareketleriinden farklı bir anlam ifade etmektedir. Etik moda; tasarım, üretim, 

ticaret, tüketim gibi faaliyetlerin insan, kültür ve çevre üzerindeki pozitif etkileriyle ilgilenen 

bütüncül bir anlayışı içermektedir (2008: 532). Bireyden topluma yayılan moda konusundaki 

etik sorumluluklar, hammadde seçimi, tasarım, üretim süreçleri, satın alma, toptan satış, 

tüketim, ürünlerinin kullanımı gibi oldukça fazla konuyu kapsamaktadır (Foglar , 2011: 71). 

Etik moda hareketi baskın moda sistemi veya iktidarlar tarafından dayatılan dikey bir oluşum 

olmaktan ziyade, tabandan yayılan sosyal bir dönüşümdür (Kipöz ve Atalay, 2015: 103). Etik 

moda kavramı, tüketimdeki asıl amaç olan gereksinimleri arka plana atıp tüketicinin psikolojik 

ihtiyaçlarına cevap veren tüketici odaklı bir moda anlayışını eleştirmek için ortaya çıkmış bir 

anlayış olarak kabul edilebilir (Shen, Wang, Lo, ve Shum, 2012: 235). Bu açıdan 

değerlendirildiğinde sadece baskın çevresel, sosyal ve ekonomik politikalara değil, moda 

sisteminin kendisine karşı geliştirilen aktivist bir harekettir (Kipöz ve Atalay, 2015: 112). 

Ancak farklı görüşlere göre de moda, sürdürülebilirlik için farkındalık fırsatları sunmaktadır. 

Moda iletişim sisteminin bir parçasıdır ve her yerdedir. Kimliğimiz ve çevremizle kurduğumuz 

iletişimle de ilgilidir. Moda, bazı kesimler tarafından anlamsız olduğu yönünde eleştirilere 

uğramasına karşın, insanları değişen dünyaya cevap vermeleri için yönlendirilen iletişimin bir 

aracıdır aynı zamanda (Foglar, 2011, 25). Modernizmin mantığı, modanın akla aykırı bir 

sömürü olmayıp, tamamen dünyevi bir kültürde, fark edilebilmek için sürdürülen varoluşçu bir 

anlayış olduğu şeklindedir (Chaney, 1999, s. 27). Tüketiciler değişim araçlarıdır; onlar moda 

kurumlarını ve işletmelerini zamanın ihtiyaçlarını yansıtan doğru kararlar vermeye zorlama 

yeteneğine sahiptir (Foglar, 2011, 71). Bu yüzden moda sisteminin varlığı değil, uygulama 

şekillerinin eliştirilmesi daha doğru bir anlayış olacaktır. 

Küresel moda endüstrisinde çalışma koşullarının eleştirilen yanları; maaşlar ve çalışma saatleri, 

sağlık ve güvenlik, hamilelik hakları, taciz ve şiddet, çocuk işçiler, cinsiyet ayrımcılığı şeklinde 

sıralanabilir. Türkiye’deki en yaygın problemler ise şu şekilde listelenebilir (Foglar, 2011: 34);  

1. Dernek özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkına engel olunmaktadır; yönetim genellikle 

sendikaya katılan işçilere karşı saldırganca davranmaktadır.   

2. Geçimi sağlayacak yeterlilikte maaşlar ödenmemektedir. 

3. Fazla mesai genellikle kuraldır. Fazla mesai ücretleri ödenmemektedir.   

4. Çalışma koşulları işçi sağlığı için tehlikelidir.   

5. Çeşitli ayrımcılık türleri söz konusudur. 

6. İstihdama yönelik ilişkiler kurulamamaktadır. 

7. Kayıt dışı işçilik mevcuttur ve artarak devam etmektedir. 

LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı yerine 

kullanılan kısaltmadır. LOHAS tüketicilerinin inanç sisteminin merkezinde çevre vardır. Adil 

ticaret, sürdürülebilirlik veya etik uygulamalar LOHAS tüketicilerinin ilgilerini, tutumlarını ve 

inançlarını karşılar (Foglar, 2011: 82). Bu özellikler etik moda boyutları ile benzerlik 

göstermektedir. Bilinçli tüketiciler arasında şirketlerin etik davranışları ve sosyal 

sorumluluklarıyla ilgili olarak artan bir beklenti meydana gelmektedir ve Williamson (1978)’a 

göre insanlar kendilerini tükettikleri ile tanımlamaktadır (Aktaran Çavuşoğlu ve Dakhli, 2016: 

2). Buradan hareketle modaya yönelik etik kaygıları olan kişilerin de birer moda tüketicisi 

olarak değerlendirilmesi önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Tablo 1. Çeşitli Akademik Çalışmalar 

Çalışmanın başlığı Çalışmanın önemli sonuçları 

The branding of ethical fashion 

and the consumer: a luxury niche 

or mass-market reality? 

Artış gösteren etik moda uygulamalarını etkileyen faktörlerin neler 

olduğunu incelemeyi amaçlayan bu çalışmada, tüketicinin eco-moda satın 

alma davranışıyla ilgili olarak yaşam tarzlarının ve sosyal göstergelerin 

etkisi de teorik olarak araştırılmıştır. Etik moda firmalarının tüketicilere 

karşı açık ve şeffaf olmaları gereği vurgulanmış ve bunun markalar ile 

tüketici arasında iletişim kurduğu ve tüketicinin markaya olan güveninin 

sürekliliği için gerekli olduğu ifade edilmiştir. 21. Yüzyılın yoğun 

koşturmacası içinde yaşayan insanlar, çalışmaktan ve evlerine dair 

sorumlulukları yerine getirmekten neyin gerçekten etik olduğu ya da 

olmadığı konusunda kafa karışlığı yaşamalarına da engel olması açısından 

şeffaflık ve iletişim konusu önemli olarak ele alınıyor (Beard, 2008). 

Etik moda tasarımı: bir trend mi, 

bir gelecek hareketi mi? 

Çalışma kapsamında moda endüstrisinin dinamikleri ile çalışma koşulları 

tanıtılmış, tüketici etkisi ve çevresel etki etik moda bağlamında 

değerlendirilmiş ve etik tasarım anlayışını uygulayarak tasarımlarını 

devam ettiren modacılara ait bilgiler verilerek tasarım örnekleri 

incelenmiştir. Sonuçta ise moda üretimine yeni etik ve sürdürülebilir 

uygulamaların eklendiğine dair yorum getirilerek etik modanın geçici bir 

trend olmadığına, bir gelecek hareketi olarak tanımlanabileceğine vurgu 

yapılmıştır. Bu uygulamaların geniş kitlelerce benimsenebilmesi ise etik 

tüketicilerin seslerinin yükselmesi ön koşuluna bağlanmıştır (Foglar, 

2011). 

Türkiye’de etik moda üzerine bir 

araştırma. 

Organik ürün, adil ticaret, sürdürülebilir giysi kullanımı konularında bilgi 

sunulmuş, internet ortamında uygulanan anket aracılığıyla tüketicilerin 

modayı takip etme, giysi kullanım ve satın alma alışkanlıkları, yeşil moda 

ve adil ticarete ilişkin görüşlerini ortaya koymaya yönelik veriler 

toplanmıştır. Tüketicilerin artık kullanmadıkları ürünleri ikinci el 

mağazada satma davranışı sergilememekle birlikte, ihtiyaç sahiplerine 

vererek elden çıkardıkları, ihtiyaç değil beğeni odaklı satın alma 

yaptıkları, katılımcıların organik ürün hakkında bilgi sahibi olduğu ancak 

ekonomik zorunluluklardan dolayı diğer ürünlere kayma yaşadıkları, 

erkek katılımcıların ise modaya ilgisiz oldukları ve başka kullanıcılarla 

benzer ürünleri kullanmaktan rahatsız olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır 

(Tekin Akbulut, 2012). 

 

 

The impact of ethical fashion on 

consumer purchase behavior. 

Bu çalışmada etik moda ile tüketicilerin etik moda ürünleri satın alma 

niyeti arasındaki ilişki araştırılmıştır. Sosyal ve çevresel yönlerden etik 

modaya ilişkin tüketici yönlü bakış açısını ortaya koymak, tüketicilerin 

firmaların çevresel ve sosyal sorumluluklarına yönelik kaygılarının 

etkilerini açıklamak, etik modaya ilişkin tüketici algılarının tüketiciyi 

nasıl etik moda ürün için fazladan ödeme yapmaya isteklilik konusundaki 

algılarını etkilediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Sonuçta tüketicilerin 

bir firmayı endüstri içindeki itibarına yönelik nasıl algıladıklarına dayanan 

etik moda hakkındaki inanışlarının, tüketicilerin o firmaya yönelik sosyal 

ve çevresel sorumluluğuna yönelik algılarını etkilediği ortaya konmuştur 

(Shen, Wang, Lo, ve Shum, 2012)  

Moda tasarımı öğrencilerinin etik 

kavramına bakış açılarının 

değerlendirilmesi: Eskişehir 

örneği. 

Meslek etiği ve etik moda kavramlarının moda tasarım öğrencileri 

tarafından nasıl algılandıklarını ortaya koymak amacıyla yapılan bu 

çalışma sonucunda, yaratım sürecinde etik davranış ve çevreye duyarlılık 

olmak üzere iki faktör ortaya çıkmış ve bu iki faktörden çevreye yönelik 

duyarlılık düzeyinin yaratım sürecine yönelik etik duyarlılıktan daha fazla 

olduğu, çevreye duyarlılık ve yaratım sürecinde etik duyarlılık arasında 

ise anlamlı bir ilişki bulunmadığı sonucuna varılmıştır (Tekin Akbulut, 

2013). 
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Personal values and ethical fashion 

consumption. 

Bu çalışma kapsamında, kişisel değerlerin tüketicilerin etik moda 

tüketimiyle ilgili davranışsal niyetlerini açıklamada bir öngörü aracı olup 

olamayacağı araştırılmış. Etik modaya ilişkin oluşturulmuş durumlar 

üzerinden katılımcıların etik moda tüketimine yönelik davranışları 

derecelendirilmiş ve sonuçta kendini geliştirme kişisel değeri ile etik 

moda satın almaya yönelik davranışsal niyet arasında negatif bir ilişki 

olduğu ortaya konmuştur (Manchiraju ve Sadachar, 2014). 

Ethical fashion dimensions: 

pictorial and auditory depictions 

through three cultural 

perspectives. 

Bu çalışmada Kanada, Fransa ve Birleşik krallıktaki moda bilincine sahip 

genç tüketicilerinin etik modaya yönelik tutumlarının karşılaştırmalı 

olarak incelenmesi ve varsa aradaki farklılıkların ortaya konması 

amaçlanarak nitel yöntemle çalışılmıştır. Sonuçta bu üç farklı kültür 

arasında etik modaya yönelik algı açısından önemli farklılıklar olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Kanada ve Fransa bu konuda birbirine zıt 

kutuplarda yer almaktadır. Kanadalı katılımcılar etik modaya yönelik 

olumlu bir imaj sergilemekte ancak Fransız katılımcılar etik modanın 

albenisinin eksikliğinden ve sıkıcılığından dolayı endişelidirler. 

Kanadalılar, Birleşik Krallıktaki emsallerine göre etik moda ürünlerini 

daha az erişilebilir olarak nitelendiriyorlar. Birleşik Krallık ve Fransa’da 

etik moda ürünler için daha yüksek fiyatlar beklenmektedir. bu yüksek 

fiyatlar Birleşik krallıkta yüksek kalite ve yüksek kaliteli hammadde ile 

ilişkilendirilmekte ve negatif olarak algılanmaktadır Fransa’da ise bu 

yüksek maliyetler diğer etik olmayan ve çevreye verdiği zararlar 

görmezden gelinen sahte ürünler için ödenen bir bedel olarak 

algılanmaktadır (Carey ve Cervellon, 2014). 

Etik moda kavramı ve 

tasarımcılar. 

Etik moda kavramı tanıtıldıktan sonra, tasarımlarını bu anlayışa göre 

yapmış moda tasarımcılara ait bilgiler ve tasarım örnekleri sunulmuştur. 

İncelenen tasarımlarda temel amaç noktasında benzerlikler bulunmakla 

birlikte tasarım yöntemleri açısından farklılıklar olduğu sonucuna 

erişilmiştir (Göklüberk Özlü ve Saatçıoğlu, 2015). 

Etik modanın temsiliyeti 

bağlamında vaatleri ve çelişkileri: 

‘Etik moda’ ne kadar etik 

sunuluyor? 

Çalışma kapsamında “etik moda” bir tasarım hareketi olarak açıklanmış, 

sosyal, kültürel, çevresel ve ekonomik dönüşümlere yol açan aktivist bir 

hareket olarak ele alınmış ve bu bağlamda bu dönüşümlere sebep olan 

kırılma noktaları açıklanmıştır. Etik modanın tasarım ve üretim açısından, 

söylemsel ve ticari olarak medyada nasıl temsil edildiği ana akım medya 

organları ile etik medya organları karşılaştırılarak araştırılmıştır. Ana 

akım medyada etik modanın gerçek değerinin yansıtılmadığı, ana akım 

medyanın etik modaya yönelik söyleminin kendine dönük ve kapalı 

olduğu, etik modayı alternatif bir tüketim kalıbı olarak gördüğü; etik moda 

medyasının ise gerçek anlamda oluşturulmuş bir etik moda söylemini ve 

eleştirel bir yaklaşımı benimsediği ortaya konmuştur (Kipöz ve Atalay, 

2015). 

Influencing ethical fashion 

consumer behaviour  a study of 

UK high street retailers. 

Çalışma kapsamında hem kadın giysisi satın alan tüketicilerle hem de 

perakendecilerle etnoğrafik durum çalışması yapılarak etik moda satın 

almayı etkileyen unsurların neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 

Tüketicilerin giyim tedarik zinciri hakkındaki sosyal konularda belirli 

seviyede bilgi sahibi iken bile bu bilgiyi nadiren satın alma 

davranışlarında kullandıkları ortaya konmuştur. Tutum ve gerçek davranış 

arasındaki bu tutarsızlık büyük ölçüde perakendecilerin tüketicilere 

yönelik sosyal sorumluluk mesajlarından etkilenmektedir. Sonuç olarak 

tüketicilerde tedarik zinciri hakkında bir anlayış eksikliği ortaya 

çıkmaktadır. Perakendecilerin sosyal sorumluluk konularında bilgi 

düzeyini arttırmaya yönelik katkılar sağlaması ile tedarikçi ile tüketici 

arasında bağlantı oluşacak ve etik moda satın almaya yönelik anlayış ve 

empati oluşacağını destekleyen sonuçlar elde edilmiştir (James, 2015) 
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The impact of ethical fashion on 

Spanish consumers. 

Hızlı moda perakendeciliği alanında etik moda ve tüketici davranışı 

ilişkisinin incelendiği bu çalışma göstermektedir ki tüketiciler etik 

konularla giyim ve moda endüstrisini ilişkilendirmekte sorunlar 

yaşamaktadır ve moda markaların etik konularındaki iletişim çabalarının 

şeffaf olmadığını düşünmektedir. Ayrıca çalışma sonucunda elde edilen 

bir başka sonuç da sadece tüketicide çok yüksek etik kaygılar var 

olduğunda etik modanın tüketici satın alma davranışında etkili olduğudur 

(Karaosman, Alonso, Grijalvo, ve Brun, 2015)  

Towards an ethical fashion 

framework. 

Bu çalışma, moda etiğine yönelik literatürün aktörleri ve bu aktörlerin 

sorumlulukları ile ilgili çok basit bakış açıları sunduğu tartışılmakta ve bu 

aktörlerin ve ortak etkilerinin ortaya konduğu bir model önerilmektedir. 

Öncelikle bu konuda etik tüketicilere odaklanmanın problemli bir davranış 

olduğu çünkü moda endüstrisin günahkarı olan hızlı modanın hedef 

kitlesinin gençler olduğu, bu kitlenin parasal konulardan etkilendikleri ve 

kendi başlarına etik seçimler yapma konusunda donanımının zayıf olduğu 

ifade edilmektedir. Ayrıca etik olmayan üretim konusunda sürekli 

eleştiriye maruz kalan tedarikçilerin de bu durumu değiştirme konusunda 

çok az etkisinin olduğu çünkü bunların geçim kaynağının azalması riski 

altında oldukları vurgulanmaktadır. Aynı şekilde hızlı moda üreticilerinin 

de standartları arttırma konusunda engeller yaşadıkları çünkü hedef 

kitlelerinin etik modanın üzerinde bir değeri düşük fiyatlara gösterdikleri, 

kendileri üretmese bile başka üreticilerin bu düşük fiyatlı ürünleri 

üreteceklerini düşündükleri ortaya konmuştur. Çalışma kapsamında hızlı 

moda tedarikçilerinden çok medya ve lüks moda tedarikçilerinin etik 

modayı moda haline getirme konusunda daha fazla etkiye sahip olduğu 

iddia edilmektedir (Haug ve Busch, 2015) 

The study of the ethical fashion in 

Chinese Society-Taiwanese 

consumers as the example. 

Tayvan’daki ünlü bir giysi firması örnek olarak sunularak veri toplanmış, 

etik konulardaki tüketici ve üretici davranışlarını ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda şu sonuçlara ulaşılmıştır; Tedarik 

zinciri, üretici ve tüketici davranışı gibi etik modaya ait kavramsal 

kategoriler ile sosyal medya kavramsal kategorileri arasında ilişki 

bulunmaktadır, sosyal amaçlar, etik liderlik, tüketici farkındalığı ile kamu 

görüşü arasında ilişki bulunmaktadır ve üretici davranışları etik modayı 

etkilemektedir (Kao, 2016) 

Use the theory of planned behavior 

examine the consumer''s ethical 

fashion purchase ıntention. 

Planlı davranış teorisinin  kullanıldığı bu çalışma sonucunda moda ürün 

satın alma durumunda tutumların, öznel normların ve algılanan 

davranışsal kontrol değişkenlerinin satın alma davranışlarını olumlu 

etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır (Huang, 2016). 

The academic conceptualisation of 

ethical clothing: Could it account 

for the attitude behaviour gap? 

Etik giyimle ilgili akademik çalışmaların, etik modaya yönelik davranış 

ve tutum arasındaki farkı açıklayıp açıklayamadığı incelenmiştir. Arada 

bulunan bu farkın nedenlerinden bir tanesi olarak da akademisyenler 

tarafından kavramsallaştırılan “etik moda” kavramının ne kadar iyi ortaya 

konduğu ile ilgili olduğu sonucuna varılmıştır. Akademisyenlerin etik 

moda tanımları ile tüketicilerin etik moda tanımı arasında fark olduğu ve 

öncelikle bu sorunun ortadan kaldırılması için tüketici yönlü bir etik moda 

algısının ortaya konması gerektiğine ulaşılmıştır. Etik modaya yönelik 

tüketici algılarının dört boyuttan etkilendikleri ve bu boyutların, çevresel 

sorumluluk, iş görenlerin refahı, hayvan sağlığı ve yavaş modaya yönelik 

tutumlar olarak sıralanabileceği açıklanmıştır. Bu boyutlar da tüketicinin 

etik giysilere yönelik algılarını şekillendirmektedir. Eski çalışmalarda 

ortaya konan boyutların dar kapsamlı kalmasının davranış ve tutum 

arasındaki boşluğa sebep olduğu savunulmaktadır (Reimers, Magnuson, 

ve Chao, 2016). 

Impact of personal values on 

ethical fashion purchase intention: 

Ürün ilgileniminin kişisel değerler ve etik moda ürün satın alma niyeti 

arasındaki aracı rolünü değerlendirmek amacıyla yapılmış bu çalışma 

sonucunda, kişisel değerlerin ürün ilgilenimine etkisinin anlamlı olduğu, 
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mediating effect of product 

involvement. 

ürün ilgileniminin etik moda satın alma niyetini etkilediği, kişisel 

değerlerin etik moda ürün satın alma niyetini etkilediği ve ürün 

ilgileniminin kişisel değerle ve etik moda ürün satın alma niyeti ilişkisinde 

önemli bir aracı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (Hashmi, 2016). 

The impact of ethical concerns on 

fashion consumerism: case-based 

evidence. 

Yaşanmış gerçek olaylara dayalı etik konularla ilgili şirket web siteleri, 

sosyal medya, online yayınlanmış sosyal sorumluluk raporları aracılığı ile 

nitel yöntem kullanılarak çözümlemeler yapılmış. Çalışma kapsamına 

dâhil edilmiş etik kaygılar, çevre sorunları, vücut imajının kullanımı, 

sosyal ve kültürel değerlere saygı, adil çalışma koşulları, hayvanlara 

yönelik davranışlar ile yardımseverlik olarak sıralanabilir. Çalışma 

sonuçları göstermektedir ki, uygulamaları tartışmalı olan markaların 

itibarı ve tüketicilerin bu markalara yönelik davranışları olumsuz 

etkilenmektedir ve etik olmayan uygulamalar marka imajının tamamına 

zarar vermektedir (Çavuşoğlu ve Dakhli, 2017). 

 

3.SONUÇ 

Çeşitli çalışmalar sonucunda; etik moda firmalarının tüketicilere karşı açık ve şeffaf bir iletişim 

sunduğunda bu durumun tüketicide güven yarattığı; moda üretimine sürdürülebilir 

uygulamaların eklenmesiyle etik modanın geçici bir trend olmayacağı, bir gelecek hareketi 

olarak tanımlanabileceği ve kitleler tarafından benimsenmesinin bu koşula bağlı olduğu; 

tüketicilerin organik ürün hakkında bilgi sahibi olduğu ancak ekonomik zorunluluklardan 

dolayı bu ürünleri tercih edemediği; tüketicilerin bir firmaya dair etik moda hakkındaki 

inanışlarının, aynı firmanın sosyal ve çevresel sorumluluğuna yönelik algılarını etkilediği; etik 

modanın etik davranış ve çevreye duyarlılık olmak üzere iki faktörden oluştuğu, çevreye 

yönelik duyarlılık düzeyinin etik duyarlılıktan daha fazla olduğu; kendini geliştirme ve açıklık 

kişisel değerleri ile etik moda satın almaya yönelik davranışsal niyet arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu; farklı kültürler arasında etik modaya yönelik algılama farklılıkları olduğu; etik modanın 

gerçek değerinin ana akım medyaya yansıtılmadığı ve etik moda medyasının eleştirel bir 

yaklaşımı benimsediği; etik moda konusunda tedarik zinciri açısından anlayış eksikliğinin var 

olduğu; tüketicilerde ancak çok yüksek etik kaygılar var olduğunda etik modanın tüketici satın 

alma davranışında etkili olduğu; gençlerin etik seçimler yapma konusunda ekonomik 

kısıtlardan dolayı donanımının zayıf olduğu ve hızlı moda üreticilerinin de etik standartları 

arttırma konusunda engeller yaşadıkları; sosyal amaçlar, etik liderlik, tüketici farkındalığı ile 

kamu görüşü arasında ilişki bulunduğu ve üretici davranışlarının etik modayı etkilediği; moda 

ürün satın alma durumunda tutumların, öznel normların ve algılanan davranışsal kontrolün etik 

moda ürünü satın alma davranışlarını olumlu etkilediği; akademisyenlerin etik moda tanımları 

ile tüketicilerin etik moda tanımları arasında fark olduğu; ürün ilgileniminin etik moda satın 

alma niyetini etkilediği, kişisel değerlerin etik moda ürün satın alma niyetini etkilediği ve ürün 

ilgileniminin kişisel değerler ve etik moda ürün satın alma niyeti ilişkisinde önemli bir aracı 

olduğu; etik olmayan uygulamaların marka imajının tamamına zarar verdiği gibi sonuçlar elde 

edilmiştir.  
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ABSTRACT  

The business of Banking is based first and foremost on trust. Therefore, it is expected that banks 

maintain high transparency and engage in ethical practices. The role of banking is being 

questioned by many after the financial crisis of 2007. Since the crisis, many are requesting a 

new approach in banking.  A different banking model which engages in ethical practices was 

required. Ethical Banking was considered to be an ideal alternative banking model. Ethical 

Banking endevours to do business based on values and aims for gains in all three areas of planet, 

people and profit. Ethical Banking values are derived from their responsibility towards 

environment and society. Ethical Banks have become a role model for Ethical businesses. The 

Ethical Banks, also operate like any other bank and engage in delivering whole range of banking 

services. Ethical Banking is being understood globally.  The Ethical Banking has been in 

operation for some time now and it is gradually increasing its global presence. Hence, the main 

objective of this study is to examine whether Ethical Banking is the way forward for future of 

banking business, through a Literature review. The significance of the study is to examine how 

and why Ethical Banking is accepted as an alternative banking model for future. The outcome 

of the study will help the Senior Bankers and Policy makers to consider introducing ethical 

practices in to their banking operations for their continued presence in the business. 

Key Words: Ethical Banking; Future of Banking Socio- Environmental Responsibilities; 

Values Based Banking 

 

Introduction  

There is a growing social and environmental consciousness among the new generation of 

customers. These customers know the important part the banks can play in global challenges. 

Banking Industry is now required by many to engage in sustainable, ethical practices. Banks 

should help Environment and Community. As demand for ethical business is on the increase 

banks will have tough times in soliciting business, unless they ethically orient their operations 

and follow ethical principles. People were blaming banks and other financial institutions for the 

Global Financial Crisis in 2007. After this crisis, it was noticed that public was losing their trust 

on Banks. The financial crisis dissolved the customer trust on banking. All these time people 

expected banks to do the right thing. Banks have failed in this endevour and resulted in financial 

exclusion of certain segments of society from banking relationships and degradation of 

environment. Banks that do not have an ethical agenda are susceptible to continuous business 

decline. Public was then paying attention to a different type of banking which is based on Moral 

and Ethical Values. A suitable alternative banking model was found in Ethical banking. 

These types of banks are called Ethical Banks and gradually people opted for this model.  The 

Concept of Ethical Banking is focused on the progress in three areas of Environment Society 

and Economy. These banks treat environmental, social and economic goals equally. They aim 

for triple bottom line. Ethical Banking gives a new impetus to a sustainable future. 

Environmental and Social awareness compels customers to look for banks that are socio-
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environmentally focused. These Banks are willing to create a better world.  Ethical Banks 

refrain from investing in projects and business that hamper environment and society Ethical 

Banking can be the way to achieve a sustainable future. Ethical Banks maintain high 

transparency levels. This provides customer with information on how and where their money 

is invested. During the global financial crisis Ethical Banks came to the fore. They were able to 

gradually grow its portfolios after the crisis. The number of Ethical Banks opened after the 

crisis gradually increased. Ethical Banks are proliferating in the western world.  

Banks that are aligning themselves with social and environmental issues are going to gain in a 

Millennials dominated future banking market. Millennials are concerned about the damages 

caused to the environment. Their needs are different. They are an ethically conscious 

generation. They prefer to associate with organizations that make positive impact on the society 

and environment. These generations of customers would prefer to deal with banks which 

contributes to the social development and environmental sustainability. Banking based on 

values will have the advantage of soliciting Millennials business. Under these circumstances 

the main objective of this study is to examine whether Ethical Banking is the way forward for 

future of banking business through a Literature Review. The significance of the study is to 

examine how and why Ethical Banking is accepted as an alternative banking model for future. 

The findings will help the Policy Makers and Bankers to introduce ethical practices into banking 

business   

Literature Review  

The role of banking needs to be re-invented Jeucken, (2001). The survival of a Bank depends 

on its trustworthiness (Chami & Fullenkamp 2002). The organizations that engages in sound 

Social and Environmental practices has an edge over the organizations that do not have such 

strong practices (Salzmann, 2013). The social systems can break if business with its objective 

of making profits is not conducted in an ethical manner (Francis,2000). Banks were required 

by Civil Society to practice financial inclusion by involving all societies (Schoenmaker 

&Werkhoven, 2012). Banks were required by public to conduct their activities ethically .Ethical 

Practices must not limit to few areas, but should be introduced to all activities (San-Jose et al 

2011). Many blamed banks for degrading the environment holding them liable for their lending 

which caused damages to the environment (Idowu, Filho, 2009). Banks need to be concerned 

about the negative impacts their lending can have on the environment (Thomson & Cowton, 

2004). Environmental criteria are considered more than the financial criteria for investment 

decisions today, by the investors of banks (Wagemans. et. al,2013). Dorasamy (2013) argues 

that by involving with society, banks engage in activities that bring improvements to society 

and environment. The pressure for Conventional banks to follow ethical principles increased 

after the financial crisis, (Belas, 2012). For conventional banks to win the peoples trust they 

must maintain ethical standards, having public trust gives them chance for long term survival 

and a competitive advantage (Safakli ,2011).  An alternative banking model which can 

contribute not only for economic gains but social and environmental gains was required. Ethical 

Banking which was in operation was considered as the suitable alternative. 

Ethical Banking benefits Society, Environment and Economy (San-Jose et al,2011). Achieving 

Triple Bottom line is the objective of Ethical Banks (Tse,2011). Ethical Bank are also like other 

banks offer all banking services (Barbu & Boitan 2009). Concept of Ethical Banking is 

European (Tischer & Reimer (2016). A Socio -Environmental Model governs Ethical Banks 

(Tischer D &, Remer S.,2016), (San-José L, Retolaza JL& Gutierrez-Goiria J 2011). Ethical 

Banking can be an inspirer to other banks too (Scheire & De Maertelaere ,2009). In additions 

to the economic profits, Ethical Banks are motivated by the social and ecological gains they 

receive (Jayasekera & Pushpakumari,2020). Ethical Banks are targeting not only economic 

profits but social and environmental gains as well (Benedikter, R. 2011a) Ethical Banks has a 
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distinct set of Ethical Values which have been accepted by all, and  is a major characteristic of 

these Banks ( Barbu & Boitan 2009).Ethical Banks believe that the economic and non- 

economic impacts of their operations are equally important (Baranes, 2009) San-Jose and 

Retolaza (2008), confirms that Ethical Banks encourage savers participation and maintain 

transparency, and the savers will know where their funds are placed, this is one of the 

characteristics that distinguishes Ethical Banking from traditional banking. Karl (2015) 

considers Ethical Banking Model as a suitable alternative to Conventional Banking Model.  

Efficient Financial systems and Banking systems were not disturbed considerably by the 

financial crisis Olgu, (2014). The financial institutions that were least affected by the financial 

crisis were the Ethical Banks. Ethical Banks were not affected by the financial crisis (Paulet et 

al 2015). Ethical Banking can be the solution to overcome financial system instabilities, this 

was shown during the Financial crisis 2007 (Fessmann, 2013). During the financial crisis 

Ethical Banks exhibited its strength (Benedikter 2011b).  As attributed by Academia and Media 

the increase in number of Ethical Banks can be the reaction to the Financial Crisis 

(Hargreaves,2008; Carboni 2011; Benedikter 2011& Goff 2012). Higher number of Ethical 

Banks was opened. In the future the demand for Ethical Banks will be high and number of 

Ethical Banks will grow (Kholer ,2015). During the financial crisis Ethical Banking 

demonstrated its strength (Benedikiter, 2011b). 

The modern Society is keen to see organizations making positive impact on society and 

environment. Millennials will be the dominant customer segment in the near future. People who 

were born between 1980-2000 are referred to, as Millennials Generation (Rudolph et al, 2018) 

Millennials prefer organizations that contributes positively to the Environment (Jonson,2015) 

Ethical awareness is more with the new generation ((Eisingerich et al., 2011; Freestone and 

Goldrick, 2008; Twenge et al., 2012). Millennials are keen on ethical matters (Smith, 2011). 

Millennials choose ethical products and services. They are ready to pay more for ethically 

oriented service and ethical product (Gazzola, et. al,2017).  Millennials decides the future of 

banking.   Unlike previous generations Millennials  have  a greater propensity to sustainable 

buying as confirmed by various studies (Fischer et al. 2017; Hanson-Rasmussen and 

Lauver 2018)  Millennials will opt for Banking based on Ethical values.  

Methodology 

The study is a Desk Research based on a Literature Review. Researches reviewed literature 

pertaining to the last 20 years. To find relevant literature, in published articles, search was 

carried out through on-line web sites such as Emerald Insight, Science Direct, Willey online 

library, JSTOR etc., which included Journal articles, Working papers and Text books Articles. 

Most relevant key words were constructed.  In the search, the terms Ethical Banking; Future of 

Banking Socio- Environmental Responsibilities; Values Based Banking were used. Ethical 

Banking was the main focus of the study. Our search helped us to find over 60 articles. The 

Published Articles that were not relevant to Ethical Banking were not considered. In this 

process, 20 Articles with little or no relevance to Ethical Banking were eliminated. 40 Articles 

were finally selected and reviewed. The articles selected represent the period before and after 

the Financial crisis.  

Discussion 

The Conventional banking have been blamed for neglecting the Environment and Society by 

the public, academia and civil society. Banks were required by Civil Society to practice 

financial inclusion by involving all societies (Schoenmaker &Werkhoven, 2012). Many blamed 

banks for degrading the environment holding them liable for their lending that caused damages 

to the environment (Idowu, Filho, 2009). The Banks were required to follow ethical principles.  

The pressure for conventional banks to follow ethical principles increased after the financial 
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crisis, (Belas, 2012). People were searching for an alternative banking model. Ethical Banking 

was considered a suitable alternative model. Ethical Banking benefits Society, Environment 

and Economy (San-Jose et al,2011). Ethical Bank are also like other banks, offer all banking 

services (Barbu & Boitan 2009). In additions to the economic profits, Ethical Banks are 

motivated by the social and ecological gains they receive (Jayasekera & Pushpakumari,2020). 

Achieving Triple Bottom line is the objective of Ethical Banks (Tse,2011). Ethical Banks 

believe that the economic and non- economic impacts of their operations are equally important 

(Baranes, 2009). San-Jose and Retolaza (2008), confirms that Ethical Banks encourage savers 

participation and maintain transparency, the savers will know where their fund are placed, this 

is one of the characteristics that distinguishes Ethical Banking from traditional banking. Karl 

(2015) considers Ethical Banking Model as a suitable alternative to Conventional Banking 

Model. The financial institutions that were least affected by the financial crisis were the Ethical 

Banks. Ethical Banks were not affected by the financial crisis (Paulet et al 2015). Ethical 

Banking can be the solution to overcome financial system instabilities, this was shown during 

the Financial crisis 2007 (Fessmann, 2013). As attributed by Academia and Media the increase 

in number of Ethical Banks can be the reaction to the Financial Crisis (Hargreaves,2008; 

Carboni 2011; Benedikter 2011& Goff 2012). During the financial crisis Ethical Banking 

demonstrated its strength (Benedikiter, 2011b). In the future the demand for Ethical Banks will 

be high and number of Ethical Banks will grow (Kholer ,2015). Millennials will be the 

dominant customer segment in the near future. People who were born between 1980-2000 are 

referred to, as Millennials Generation (Rudolph et al, 2018) Millennials prefer organizations 

that contributes positively to the Environment (Jonson,2015) Ethical awareness is more with 

the new generation ((Eisingerich et al., 2011; Freestone and Goldrick, 2008; Twenge et al., 

2012). The future generation will prefer to deal with Ethically produce goods and services. They 

are ready to pay more for ethically oriented service and ethical product (Gazzola, et. al,2017). 

Millennials will opt for ethically oriented banking services. From the Literature reviewed it can 

be confirmed that Ethical Banking is the way forward for future of banking. 

Conclusion  

The traditional banking has been criticized for neglecting the environment and society in their 

pursuance for high economic gains. The Ethical Banking as the alternative model is aiming for 

triple bottom line. Ethical Banking offers the whole range of banking services and it is being 

accepted. The Ethical Banking has now become popular. The new generation of customers 

consists mainly of Millennials, and they prefer businesses which can make a positive impact on 

the Environment and Society. Their ethical awareness is more than the preceding generations. 

Banking which has ethical values would be their choice of banking. Millennials will opt for 

Ethical Banking. Hence, from the Literature reviewed, it can be concluded that Ethical Banking 

is the way forward for the future of Banking.  Many researches have been carried out on the 

subject of Ethical Banking in the Western part of the world, only few were found in the eastern 

world. This research tries to fill this gap. for further research it is recommended to test these 

findings empirically. These findings can be helpful to the Policy makers and Bankers to 

introduce Ethically oriented banking practices.  
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ÖZET 

Toplumda hakim olan düşük vergi etiği aslında yalnız ülkenin mali gelirlerine değil, hem de 

ülkenin tüm ekonomisine etki yapmaktadır. Şöyle ki, vergi etiği direkt olarak vergi gelirlerini 

azaltarak kamunun mali faaliyetlerini bozmakta ve haksız rekabete olanak sağlamaktadır. 

Bunun yanı sıra ülkede dağıtılması planlanan vergi yükü adil bölünmemekte ve bunun 

sonucunda devletin sosyal fonksiyonu hedeflenen şekilde gerçekleşememektedir. Bu 

fonksiyonların yerine getirilmemesi, vergiyi “zayıf” bir ekonomik araca çevirmektedir. Hatta 

ekonominin işleyişini engelleyen bir araç haline çevirmektedir. Bu nedenle yüksek vergi etiği 

her toplumda vatandaşların benimsemesi gereken bir olgudur.  

Peki, toplumda ulaşılması beklenen vergi etiğine nasıl ulaşmak mümkün olabilir? Vergi etiği 

nasıl oluşur? Toplumdaki mevcut vergi etiği aslında bir neden mi yoksa sonuç mu? Bu 

sorulara cevap vermek için her ülkenin sahip olduğu vergi kültürü düzeyi öğrenilmeli ve ona 

etki eden negativ etkenler belirlenmelidir. Bu makalede Azerbaycanda vergi kültürüne etki 

eden faktörler araştırılacaktır. Azerbaycanda vergi kültürüne devlet kurumlarının, özellikle 

vergi hizmeti sunan kurumların faaliyet ve hizmetlerinin etkisi araştırılacaktır. Çünki vergi 

kurumlarının faaliyetleri - vergi mükellefleriyle kurdukları iletişim şekli, göstermeli oldukları 

hizmetlerin erişebilirliği mükelleflerin vergi etiğine büyük etki etmektedir. Ayrıca günümüzde 

genişlenen sosyal medya etkisi ve devlet hizmetinde kalitenin düzeyinin hızlı şekilde tüm 

kullanıcılara ulaşması beklenmedik sonuçlar doğurabilmektedir. Bu yüzden vergi kurumları 

tarafından sunulan hizmetlerin kalitesini yükselmek için devlet tarafından yapılmış 

reformların incelenmesi büyük önem taşımakta ve eksikliklerin aradan kaldırılması 

gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Vergi, Etik, Kamu Yönetimi, Kurumlar, Vatandaş Bilinci  

 

 

TAX ETHICS: CAUSES AND CONSEQUENCES 

 

ABSTRACT 

The low tax ethics prevailing in society actually affects not only the financial income of the 

country, but also the entire economy of the country. Namely, tax ethics directly reduce tax 

revenues, distort government financial performance, and promote unfair competition. In 

addition, the tax burden, which is planned to be distributed throughout the country, is 

distributed unfairly, and as a result, the social function of the state cannot be implemented 

purposefully. Failure to fulfill these functions turns the tax into a “weak” economic 

instrument. It even turns it into a tool that prevents the economy from functioning. For this 

reason, high tax ethics is a phenomenon that citizens should embrace in any society. 
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So how can we achieve the tax ethics expected in society? How is tax ethics formed? Is the 

current tax ethic in society a cause or an effect? To answer these questions, it is necessary to 

study the level of the tax culture of each country and identify the negative factors affecting it. 

This article will investigate the factors influencing the tax culture in Azerbaijan. 

The impact of the activities and services of state institutions, especially those that provide tax 

services, on the tax culture in Azerbaijan will be investigated. Because the activities of tax 

authorities - the way they communicate with taxpayers, the availability of the services they 

provide, have a great impact on the tax ethics of taxpayers. In addition, the growing impact of 

social media and the rapid provision of high quality public services to all users can lead to 

unexpected results. Therefore, it is very important to study the reforms carried out by the 

government in order to improve the quality of the services provided by the tax authorities and 

to eliminate the shortcomings. 

Keywords: Tax, Ethics, Public Administration, Institutions, Citizen Awareness 
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IN THE SHARIA FINTECH INDUSTRY 
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ABSTRACT 

Rapid technological developments require industrial adjustments in all fields including the 

Islamic finance industry which is also known as the financial technology industry (fintech 

industry). As a financial institution based on the sharia system, it is certainly important to 

always carry out sharia principles in its operational implementation, both for designing types 

of deposit products, financing products, implementing contracts and services to customers. 

Good service requires knowledge of expertise which is certainly based on knowledge and 

ethics in serving customers, including in terms of ethics in resolving problematic financing. 

The purpose of this study is to analyze how the ethics of solving problematic financing from 

sharia fintech industry players towards their customers, then describe how Islamic business 

ethics should be implemented in handling problematic financing in the sharia fintech industry. 

This research is a field research with a qualitative approach that analyzes and describes data 

from interviews with sharia fintech financing customers through purposive sampling 

techniques and from published documents. The data analysis technique used is to reduce the 

data by compiling tables, classifying it with diagrams, presenting the findings in graphic 

patterns and diagrams and drawing conclusions. The findings of this study are the principles 

of Islamic business ethics in solving problem financing, namely the principle of monotheism, 

the principle of justice, the principle of freedom, the principle of trust, and the principle of 

virtue or honesty have not been fully implemented by the sharia fintech industry players, this 

is due to limited knowledge., the ability to communicate and worry about loss. 

Keywords: Ethics, Problem Financing, Fintech Sharia 
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TÜRKİYE’DEKİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMLARININ 

ETİK VE MESLEKİ ETİK EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET 

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli farklılıklardan biri, toplumsal yaşam becerisidir. Söz 

konusu beceriyi sürekli hale getiren unsur ise bu becerinin farklılaşan koşullara göre 

değişebilmesi ve birtakım kurallarının olmasıdır. Toplumsal yaşamın en eski ve kapsayıcı 

kurallarının bir bölümü, insanlığın etik anlayışını ve ilkelerini oluşturur. İnsanı toplumsal 

boyutta var eden sosyal ve kültürel birikimin belleğinden de yararlanan etik, tıpkı toplumsal 

yaşam ve sürdürülebilirliğinde olduğu gibi, bir mesleğin varlığı ve devamlılığında da olmazsa 

olmaz unsurlardan biridir. Aynı zamanda mesleğin toplumsal kabulü ve saygınlığı üzerinde de 

etkili olan etik ve ilkelerinin “daha iyi”yi ortaya çıkaran yanının olgunlaştırılabilmesi ise her 

şeyden önce meslek mensuplarının etik ve ifade ettiklerine yaklaşımıyla başlar. Bu çalışmada, 

Türkiye’de aktif öğrencisi olan 13 Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün müfredatları üzerinden 

etik ve mesleki etik derslerinin dağılımı, statüleri ve içeriklerinin ayrıntılı ve karşılaştırmalı 

olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Etik ve mesleki etik kavramlarının vazgeçilmez 

nitelikte olması beklenen bilgibilim disiplininde etik konusundaki önemsenme düzeyine dikkat 

çekilmesi ve bu yöndeki farkındalığın arttırılması, içerik analizi yönteminden yararlanılacak 

çalışmanın bütünleyici hedefidir. Karşılaştırma ve içerik analizlerinin daha sağlıklı ve kendi 

içinde bir standarda göre yapılabilmesi için, ilgili bölümlerin Bologna Bilgi Paketleri içinde yer 

alan ders içeriklerinin esas alınması yöntem olarak belirlenmiştir. Yapılan ön araştırmada 8 

bölümün Ders Bilgi Paketlerine açık erişimin olduğu, 4 bölümde ise ders içeriklerinin kamu ile 

paylaşılmadığı tespit edilmiştir. Bu bölümlerin Ders Bilgi Paketlerine doğrudan bölümle 

iletişime geçilerek ulaşılmıştır. Varlık nedeni “toplumsal kültür kurumları” olarak ifade edilen 

kütüphane, arşiv ve müze gibi bilgi merkezlerinde topluma hizmet verecek bilgi 

profesyonellerini yetiştirmek olan Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinin etik, kuralları, ilkeleri, 

değerleri vb. konularda ortaya koyacağı didaktik çaba, doğrudan kamuya hizmet veriliyor 

olması nedeniyle son derece önemlidir. Söz konusu çaba, bilgi profesyonelliği mesleğinin 

toplumsal saygınlığının yanı sıra, mesleğe bağlılık ve mesleğin temel gereklerini yerine 

getirebilme süreçlerinde de tüm paydaşların işini kolaylaştıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Etik, mesleki etik, etik eğitimi, bilgi ve belge yönetimi, bilgi ve belge 

yönetimi eğitimi,  

 

EVALUATION OF INFORMATION AND DOCUMENT MANAGEMENT 

UNDERGRADUATE PROGRAMS IN TURKEY IN TERMS OF ETHICS AND 

VOCATIONAL ETHICS EDUCATION 

 

ABSTRACT 

One of the most important differences that distinguishes humans from other living things is 

their social life skills. The factor that makes the said skill permanent is that this skill can change 

according to different conditions and has a set of rules. Some of the oldest and most 

comprehensive rules of social life constitute the ethical understanding and principles of 
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humanity. Ethics, which also makes use of the memory of the social and cultural accumulation 

that creates human beings in a social dimension, is one of the indispensable elements in the 

existence and continuity of a profession, just as it is in social life and sustainability. At the same 

time, the maturation of the "better" aspect of the ethics and principles, which are also effective 

on the social acceptance and prestige of the profession, first of all starts with the approach of 

the members of the profession to ethics and what they express. In this study, it is aimed to 

evaluate the distribution, status and content of ethics and professional ethics courses in detail 

and comparatively over the curricula of 13 Information and Records Management Departments 

with active students in Turkey. In the discipline of information science, where the concepts of 

ethics and professional ethics are expected to be indispensable, drawing attention to the level 

of emphasis on ethics and raising awareness in this direction is the complementary goal of the 

study, which will use the content analysis method. In order to make comparisons and content 

analyzes in a healthier way and according to a standard within itself, it has been determined that 

the course contents of the relevant departments in the Bologna Information Packages are based 

on. In the preliminary research, it was determined that 8 departments have open access to the 

Course Information Packages, and the course contents of 4 departments are not shared with the 

public. Course Information Packages of these departments can be accessed by contacting the 

department directly. Ethics, rules, principles, values, etc. of the Information and Records 

Management departments, whose reason for existence is to train information professionals who 

will serve the society in information centers such as libraries, archives and museums, which are 

expressed as "social cultural institutions". The didactic effort it will put forth on these issues is 

extremely important since it provides direct service to the public. This effort will facilitate the 

work of all stakeholders in the processes of commitment to the profession and fulfilling the 

basic requirements of the profession, as well as the social prestige of the profession of 

information professional.   

Keywords: Ethics, professional ethics, ethics education, information and records management, 

information and records management education,  

 

GİRİŞ 

İnsanı doğadaki diğer canlılardan farklı kılan en önemli özelliklerin başında sosyal bir varlık 

olması gelir. Başka bir ifade ile insan toplumsal yaşamın bir parçasıdır. Toplumsal yaşamın 

işleyişi ise belirli kurallara bağlanmıştır. Söz konusu kuralların temelini oluşturan en önemli 

unsurlardan biri de toplumun etik değerleridir. Bu değerler -kurallar- yaşamın insanca 

düzenlenmesinin anahtarıdır (Pieper, 1999, s. 19) ve yıllarca biriktirilen deneyimlerin ışığında 

biçimlenirler.  

İnsan davranışlarını düzenleyen ilkeler sisteminin ifadesi (Kavi ve Koçak, 2013, s. 5) olan etik 

kavramının geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir. Felsefeden sanata, edebiyattan teolojiye birçok 

disiplinle ilişkilendirilen etik kavramının bu süreçte disiplinler ötesi bir derinliği oluşmuştur. 

Etiğin etki alanında yaşanan bu zenginlik, kavramı ele alış ve ifade etme çeşitliliğini de 

beraberinde getirmiş ve bu çeşitlilik her disiplinde kendini göstermiştir. Etik, günümüzün de 

üzerinde en çok söz edilen, tartışılan, sorgulanan ve literatür geliştirilen olgularından biridir. 

Etik, hem felsefi bir düşün ürünü hem de bir bilim dalıdır. Bilimsel yönü ile içselleştirildiği 

zaman, hemen her alanda disiplinler üstü kimlik kazanarak uygulanma alanı bulabilir. Bu 

açıdan etik, aynı yerde yaşayan ve/veya aynı amaca hizmet eden bir grup topluluğun kendilerine 

ve çevresine karşı olan davranışlarını şekillendiren yazılmamış kurallar dizisidir. Meslek etiği 

ise aynı meslek kolunu paylaşan kişiler arasındaki davranışların sınırlandırılmasında, belirli 

kuralların uyulması için hareketleri sınırlayan mesleki düzeni sağlayan yazılı kurallar olarak 

tanımlanabilir (Çakırer ve Akkaya, 2021, s. 81). 
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Günümüzde etik konusunun en çok tartışıldığı, etik ikilem sorununun en çok yaşandığı ve 

ilkelerinin sorgulandığı alanlardan biri bilgi dünyasıdır. Bilginin dünyasında yaşanan üssel 

artış, zenginleşen bilgi erişim çeşitliliği, bilgiye görece kolay erişim ve daha kısa sürede güce 

dönüştürebilmenin yanı sıra, sürekli artan bilgi kirliliği ve kimi zaman kontrol edilemeyen 

infodemi, bilgi-etik etkileşim yoğunluğunun öne çıkan gerekçeleridir. Bilgi söz konusu 

olduğunda, bilgi merkezleri ve bilgi profesyoneli kavramları ilk akla gelen kavramlar olmalıdır. 

Zira bilginin doğru derlenmesi, düzenlenmesi, kullanılması, korunması, paylaşılması vb. 

süreçlerin tamamı, bilgi merkezleri ve bilgi profesyonelleri ile yürütülebilir. Söz konusu 

doğruluk olduğunda ise bunu bilginin kendine özgü etik ve ilkelerinden ayrı düşünmek olanaklı 

değildir. Bu ilişki, bilgi merkezleri ve bilgi profesyonellerinin bilimsel anlamda bir araya 

getirildiği ve bir mesleğe dönüştüğü bilgibilim ya da bilgi ve belge yönetimi disiplinini sahneye 

taşır.  

Bu çalışmada; Türkiye’de, biri vakıf üniversitesi olmak üzere, aktif öğrencisi olan 13 Bilgi ve 

Belge Yönetimi Bölümünün müfredatları üzerinden etik ve mesleki etik derslerinin dağılımı, 

statüleri ve içeriklerinin ayrıntılı ve karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Etik 

ve mesleki etik kavramlarının vazgeçilmez nitelikte olması beklenen bilgi ve belge yönetimi 

disiplininde etik konusundaki önemsenme düzeyine dikkat çekilmesi ve bu yöndeki 

farkındalığın arttırılması, içerik analizi yönteminden yararlanılacak çalışmanın bütünleyici 

hedefidir. Bu doğrultuda aşağıdaki araştırma sorularına Türkiye bağlamında yanıt aranmıştır: 

S1: Bilgi ve Belge Yönetimi programlarında doğrudan etik ve mesleki etik konusuna 

yönelik bir ders bulunmakta mıdır? 

S2: Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde etik ve mesleki etik konusunda verilen eğitim 

bölümlere göre farklılıklar göstermekte midir? 

S3: Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde etik ve mesleki etik konusunda verilen 

eğitimde bölümlere göre hangi açılardan farklılıklar vardır? 

Araştırmanın problemi, “Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde etik ve mesleki etik konusunda 

verilen eğitim bölümlere göre farklılıklar göstermekte midir?” biçiminde oluşturulmuştur. Bu 

probleme bağlı olarak, araştırmanın hipotezi de şu şekilde kurgulanmıştır: “Türkiye’deki Bilgi 

ve Belge Yönetimi bölümlerinde etik ve mesleki konusunda verilen eğitim, bölümlerin 

yaklaşımlarına (politikalarına) bağlı olarak farklılıklar göstermektedir”. Çalışmanın etik, 

mesleki etik ve bilgi ve belge yönetimi etiği başlıklarının kurgusunda betimleme yönteminden 

yararlanılmıştır. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin lisans programlarının etik bağlamda ele 

alınmasında ise yazılı verilerdeki içerik ve mesajların analiz edilmesi, incelenmesi, özetlenmesi 

ve raporlanması süreci olarak tanımlanan içerik analizi yönteminden (Cohen, Manion ve 

Morrison, 2007, s. 475) yararlanılmıştır. Karşılaştırma ve içerik analizlerinin daha sağlıklı ve 

kendi içinde bir standarda göre yapılabilmesi için, ilgili bölümlerin Bologna Bilgi Paketleri 

içinde yer alan ders içeriklerinin esas alınması, yöntem olarak belirlenmiştir. Araştırmada aktif 

lisans öğrencisi olan Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerine yer verilmiştir. Aynı zamanda 

çalışmanın kapsamını oluşturan Bilgi ve Belge Yönetimi bölümleri şunlardır;  

-29 Mayıs Üniversitesi     -Ankara Üniversitesi 

-Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   -Atatürk Üniversitesi  

-Bartın Üniversitesi      -Çankırı Karatekin Üniversitesi 

-Hacettepe Üniversitesi    -İstanbul Üniversitesi 

-İstanbul Medeniyet Üniversitesi   -İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 

-Kastamonu Üniversitesi    -Marmara Üniversitesi 

-Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 
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Araştırma sonuçlarının Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin paydaşları kadar, bilgi 

merkezleri, çalışanları ve kullanıcıları tarafından da tartışılması ve kendi çapında bilgi 

hizmetinin çok daha fazla etik çizgide verilmesine katkı sağlaması, çalışmanın asıl başarısı 

olacaktır.  

ETİK VE MESLEK ETİĞİ 

Hemen her disiplinde kullanılan sözcüklerden biri olan ve literatürde yapılmış çok çeşitli 

tanımları bulunan etik sözcüğü, Yunancada töre, görenek, alışkanlık ve karakter anlamına gelen 

“ethos” kelimesinden türetilmiştir (Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2013, s. 20). Var olan bu tanım 

çeşitliliği, etiğin her disiplinde farklı yorumlanabilme özelliği ile birlikte düşünüldüğünde, etik 

sözcüğü en yalın biçimde “bireyin toplumsal yaşamı sürdürebilmesini sağlayan ahlaki 

değerlerin bilimsel düzeyde ele alınması” şeklinde tanımlanabilir (Akkaya, 2015, s. 251).  

Bir toplumda bireyin herhangi bir davranışı değerlendirilirken, öncelikle o davranışın genel 

toplum kuralları ve değerleri ile çelişip çelişmediğine bakılır. Zira topluluk içinde yaşayan 

insanın, toplumun geri kalanına bu değerlere uymayı daha baştan garanti etmesi söz konusudur. 

Bir toplumun üyesi olmanın ilk koşulu, sınırları ortak değerler ve kurallarla çizilen ahlaki 

çerçeveyi kabul etmektir. Etik, toplumun bakış açısını dikkate alarak bireyin davranışlarının 

toplum nazarında uygun olup olmama durumunu belirler (MEGEP, 2006, s. 6). Söz konusu 

değerlendirmenin sağlıklı ve toplumun tamamı tarafında kabul edilir ölçekte olabilmesi ise 

ancak etik ilkelerin sınanması ve daha öncesinden toplumsal kabulü ile olanaklıdır. 

Geride kalan yüzyılın son çeyreğinden itibaren farklı disiplin ve uygulama alanları tarafından 

daha sık dile getirilmeye başlanan etik kavramı, aynı süreçte bilim dünyasının da daha çok 

dikkatini çeker ve çalışma/araştırma konusu olur. Etiğe olan ilginin yoğunlaşması ve 

yaklaşımın çeşitlenmesi, daha çok kimi mesleklerde karşılaşılan etik sorunların artmasının ya 

da artan sorunların farkına varılmasının bir sonucudur (Tepe, 2009, s. 10). Bilginin asıl 

sermayeye dönüştüğü bilgi toplumu ile birlikte her alanda rekabetin artması ve bu rekabette etik 

değerlere sahip çıkmanın son derece önemli hale gelmesi de yaşanan değişime ivme 

kazandırmıştır (Akkaya, 2015, s. 252). 

Etik, “bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları” 

(Güncel Türkçe Sözlük, 2021) şeklinde tanımlanan ahlakla yakından ilgili bir çalışma alanıdır. 

Her iki kavramda insanı erdemli davranışlara yönlendirir. Bu davranışlar için temel koşul ise 

iyi niyettir (Pieper, 1999, s. 18). Etik iyi niyetten hareketle toplumun farklı ve çakışan yanlarının 

uyumlu hale getirilmesi uğraşıdır. Bu da etiğin doğru-yanlış, ödev-yükümlülük ve toplumsal 

sorumluluk kavramlarını sorgulama gibi bir özelliğe sahip olduğunu göstermektedir (Aydın, 

2002, s. 6). Etik, toplumda bir düzen sağlamak ve refah düzeyi yüksek bir yaşam sürdürebilmek 

için, toplumun bireye ya da bireyin topluma karşı davranışlarında ve söylemlerinde kısmi 

standart ve şeffaflık oluşturur (Çakırer ve Akkaya, 2021, s. 81). 

Etiğin ve etik değerlerin toplumda ortak kabule ulaşıp geçerlilik kazanabilmesi için insanlar 

tarafından benimsenip içselleştirilmesi gerekir. Bir kavramın içselleştirilmesi de, o kavramın 

ifade ettiği anlam ve çağrıştırdığı değerlerin bilincine varmakla olanaklıdır. Bu kazanım, 

geleceğe yönelik olay ve olgular arasında bağlantılar kurma becerisi ve genelleme kolaylıkları 

sağlama yetisini de geliştirecektir (Shapiro ve Stefkovich, 2016, s. 48). Çünkü etik ve etik 

değerler, “insan yığınlarını topluma, insanları da bireye dönüştürecek” gücün temel kaynağıdır 

(Akkaya, 2015, s. 252). Bu değişimin gerçekleşebilmesi ve kalıcı hale gelebilmesi için, insanın 

toplumsal bir form oluşturduğu her düzlemde etik de değerlerini dikkate alması gerekir. Söz 

konusu toplumsal gruplar arasında etik ve ilkelerinin en belirleyici olduğu formlardan biri de 

meslek ve beraberinde getirdikleridir.  
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Mesleği; Belirgin ve tutarlı ideolojisi olan, üyelerine toplum içindeki konumlarının bilincini 

aktaran, nasıl ve hangi değer ölçülerine göre davranacaklarını biçimsel ya da toplumsal 

mekanizmalar aracılığı ile aşılayan, birlik duygusunu ve varlığını temsili kuruluşlar aracılığı ile 

koruyan ve pekiştiren ekonomik ve toplumsal nitelikteki birlik (Karasu, 2001, s. 42) olarak 

tanımlamak mümkündür. Mesleğin, tıpkı yaşamanın diğer alanlarında olduğu gibi kendine özgü 

ilke ve kuralları vardır. Mesleki etik ise; bir meslek grubunun mesleğe ilişkin olarak oluşturup 

koruduğu, meslek üyelerini belirli şekilde davranmaya zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan, 

yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet 

ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkeler bütünüdür (Pehlivan Aydın, 2016, s.4).  

“Mesleki etik, mesleki çerçevede insan davranışlarını yönlendirmede rehberlik eder ve mesleki 

rekabeti düzenleyerek, çalışanların iş yerlerinde belirli kurallar çerçevesinde yaşamlarına “daha 

iyi” devam etmelerini sağlar. Zira meslekle ilgili etik ilkeler olmadığında ve işleyişe ilişkin 

öngörülemeyen bir durumla karşılaşıldığında, doğru eylemin görünürlüğü çok net olmayabilir. 

Bu noktada doğrudan uzaklaşılan her eylem, mesleğe karşı duyulan toplumsal güven ve itibarı 

zedeleyebilir” (Çakırer ve Akkaya, 2021, ss. 81-82). Mesleki etik, “iş hayatındaki davranışları 

yönlendiren, onlara rehberlik eden etik prensipler ve standartların toplamına denilmektedir” 

(Milli Eğitim Bakanlığı, 2019). Mesleki etik, normatif bir kurallar bütünü gibi görünse de 

bireyin içsel ve manevi duyguları ile devam etmektedir. Bu bağlamda meslek etiği, çalışma 

hayatında verimliliğin artması, kalitenin yükselmesi ve motivasyon sağlamak için gereklidir 

(Aydın, 2006, ss. 7-8).  

Etik ilkeler, meslek çalışanlarına işlerini yaparken ne yapıp ne yapmamalarına ilişkin sorular 

sorduran ve aynı zamanda bu soruların yanıtlarını işaret eden mesleki değerlerdir (Tepe, 1997, 

s. 130). Bu kapsamda ele alındığında, mesleki etiğin genel anlamda etikten ayrılması ya da 

ondan bağımsız olarak düşünülmesi olanaklı değildir (Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2013, s. 36). 

Birbirinden ayrı ne kadar meslek varsa o kadar da mesleki etik vardır (Durkheim,1986, s. 8) ve 

mesleki etik ilkeler biçiminde ortaya konacak kurallar o mesleğin çalışanları kadar, mesleğin 

devamlılığı ve saygınlığı için de son derece önemlidir. Meslek etiğinin özünde, bireyin gündelik 

iş yaşamı içerisindeki davranışlarında ne kadar ahlaki değerler ve normlar çerçevesinde hareket 

edebildiği sorusu yer almaktadır (Toplu, 2007, s. 190). Mesleki etik ilkeler, dünyanın neresinde 

olursa olsun aynı meslekte çalışan bireylerin bu ilkelere uygun davranarak çalışmasını sağlar 

(Kuçuradi, 2002, s. 52). Mesleki etik ilkelerin mesleğe katkısı olabilmesi için, çalışanların etik 

ikilemlerden ve etik sapmalardan uzak kalması ön koşuldur (İşgüden ve Çabuk, 2006, s. 63). 

Mesleki etik ilkelerin mesleğe getireceği yaptırımlara bağlı olarak meslek mensupları 

birbirlerine daha adil ve ahlaklı davranacak bu da o iş kolunda yaratılacak huzur ortamının 

sağlığı ve devamlılığını besleyecektir. Yaşamın her alanında görülen etik değerlerin 

değersizleştirilmesi sorunu, günümüzde yaşanan bireysel ve toplumsal yozlaşmanın en temel 

nedenlerinden biridir. Bu gerçeğin yanı sıra, etik ilkelere uygun davranmamanın bedelinin 

sadece toplumsal çöküşün değil aynı zamanda iş yaşamında karlılığın azalmasının, müşteri 

kaybının, satışın azalmasının ve saygınlığın yitirilmesinin temel nedenlerinden biri olduğunu 

tecrübe ile öğrenen 21’inci yüzyıl insanı -toplumdaki statüsü ne olursa olsun- “etik” kavramını 

farklı bir bilinçle ele almak durumundadır. Kamu yararına hizmet veren bilgi merkezleri ile bu 

merkezlerde çalışacak meslek mensupları söz konusu olduğunda, ifade edilen gereklilik yalnız 

bireysel ve mesleki yanıyla değil, toplumsal yanı ile de etikle ilgilidir. Tüm bunları kapsayan 

etik ele alış ise bilgi ve belge yönetimi etiği olarak da nitelenen bilgibilim etiğidir.  

BİLGİ VE BELGE YÖNETİCİLİĞİ ETİĞİ 

Bilgi ve belge yönetimi ya da bilgibilim etiği, genel anlamda arşiv, müze ve kütüphane gibi 

bilgi merkezleri ile bu merkezlerde çalışan bilgi profesyonellerinin yanı sıra, söz konusu bilgi 
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profesyonellerinin eğitim süreçlerinin de içinde yer aldığı geniş bir teori ve uygulama alanın 

kapsar. Hatta bilgi merkezi kullanıcıları da bilgibilim-etik ilişkisinin bir parçasıdır. 

Bir meslek alanı için etik, iş yaşamındaki insan ilişkilerini ve davranışları ele alır ve meslek 

etiği kişisel davranışları ve kişisel çıkarları en aza indirgeyerek grup dinamiği oluşturmayı 

amaçlar (Subaşıoğlu, 1997, s. 98). Bilgi ve belge yöneticiliği, yani bilgi profesyonelliği 

(kütüphaneci, arşivci vb.), gereksinim duyulan bilgiye en kısa sürede ve en doğru şekilde 

ulaşılmasını sağlayan, bilgi kaynaklarının gelişimi ve korunmasına katkıda bulunan, kısacası 

bilgi ve bilimin gelişimine hizmet eden bir meslektir. Tüm mesleklerde olduğu gibi, bilgi 

profesyonelliği mesleğine de saygı kazandıracak ve sağlam temeller atmasına yardımcı olacak, 

kullanıcıların bilgiye erişmesinde etik açıdan yapması veya yapmaması gereken bir takım 

mesleki etik kodlar bulunmaktadır (Yılmaz, 2009). 

Bilgi kaynağı, bilgi profesyoneli ve bilgi kullanıcısı zinciri çerçevesinde hizmet sunan bilgi 

profesyonelliği mesleğinin etiği, diğer meslek ya da disiplinlerde olduğu gibi genel etik 

çalışmalarının alt alanlarından biridir. Bilgi ve belge yöneticiliği etiği, bilgi profesyonellerinin, 

bireylerin ve toplumun bilgi taleplerinin karşılanması sürecinde mesleğe yönelik uygulamalar, 

alacakları kararlar ve sorumluluklara ilişkin normları çerçeveleyen ilkeler bütünüdür. (Akkaya, 

2015, s. 260). 

Toplumu bilgi ile buluşturan bilgi merkezleri içinde bulunduğumuz bilgi çağının vazgeçilmez 

kurumlarıdır. Tarafsız ve doğru bilgiye hiçbir ayrım gözetmeksizin herkesin eşit biçimde 

erişebilmesini sağlayan bilgi merkezleri; toplumun farklı görüşleri öğrenmesine, bu görüşlere 

saygı duymasına, çok yönlü bilgilenmesine, böylece çağdaş ve hoşgörülü bir toplum 

yaratılmasına katkıda bulunmaktadır (Dişli ve Yılmaz, 2020, s. 643). Bu katkının ortaya 

konulabilmesi, her şeyden önce mesleğin ilkelerine uygun hareket etmeyi ve buna uygun bir 

hizmet felsefesi geliştirmeyi gerektirir. Bilgi merkezlerinde bilgi hizmetlerinin planlanması ve 

sunulmasında mesleki etik ilkelere uygun bir ortam sunulması konusunda bilgi 

profesyonellerine önemli görevler düşmektedir. Bilgi merkezleri bu konudaki işlevlerini yerine 

getirdikçe toplum tarafından da saygı duyulan ve benimsenen kurumlar olmaktadır. Bu 

saygınlığın kazanılmasında kültürlü ve mesleğin ilkelerine bağlı bilgi profesyonellerinin varlığı 

büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda bilgi profesyonellerini bu niteliklerle donatacak olan 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri ve bu bölümlerde verilen eğitimin rolü göz ardı edilemez 

(Kızılkan, 1994). 

Bilgibilimin toplumun bilgi gereksinimini karşılamaya yönelik bir hizmet alanı olması ve 

bunun için birçok ilke, yöntem, kuram ve teknik geliştirmesi (Fenerci, 2003, s. 287) bilgi 

profesyonelliğinin pek çok bilim ve meslek disiplini ile etkileşim içinde olmasını zorunlu 

kılmıştır. Bu bağlamda bilgi ve belge yöneticiliği etiği tanımlanırken ve onun kapsamı 

belirlenirken; kullanıcıların bilgi taleplerinin karşılanmasından düşünce özgürlüğünün 

savunulmasına, kişisel bilgilerin sağlanması ve saklanmasından telif haklarının korunmasına 

kadar birçok konu göz önünde bulundurulmalıdır (Toplu, 2007, s. 191). Bu alt başlıkların 

tamamı, bilgi ve belge yöneticiliği etiğinin teori ve uygulamasında bilgi profesyonelinin 

karşısına etik konu ve/veya sorun olarak çıkacaktır.  

Bilgi ve belge yönetimi alanında mesleki etik kavramından söz edilmeye 20’inci yüzyıl ile 

birlikte başlanır. Bu girişimin ardında, Amerikan kütüphaneciliğinin kütüphane 

koleksiyonlarına karşı üstlendikleri sorumluluk anlayışı yer almaktadır (Örkmez ve Şancı, 

2003, s. 299). Mesleki etik kurallar daha 1903 yılında ortaya atılmasına karşın, ancak 1938 

yılında Amerikan Kütüphaneciler Derneği (American Library Association) [ALA] tarafından 

kabul edilmiş ve yazılı hale getirilmiştir (American Library Association [ALA], 2008). Bu çaba 

ile etik-bilgibilim ilişkisi ve önemi konusunda farkındalık ve duyarlılık yaratılmak istenmiş, 

böylece diğer ülkelerdeki benzer girişimlere örnek olunmuştur. Söz konusu çabayı örnek alan 
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Kanada, Japonya ve İngiltere’deki bilgi profesyonelleri, hazırladıkları ilkelerle, bilgi ve belge 

yönetimi alanında ulusal mesleki etik ilkeler oluşturma sürecinin öncüleri olmuşlardır 

(International Federation, …, 2013). Bununla birlikte, “etik” kavramının bilgi profesyonelliği 

mesleğinin temel sorunu olarak algılanmaya başlaması ve birçok ülkede etik normların 

belirlenmesi konusunda önemli adımların atılması 1990’lı yıllarda gerçekleşebilmiştir (Toplu, 

2007, s. 205). Bu ülkelerden biri de Türkiye’dir. Ülkemizin ilk bilgi profesyonelliği mesleki 

etik ilkeleri 1996 yılında Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) tarafından “Türk Kütüphaneciler 

Derneği Mesleki Etik İlkeleri” adı ile hazırlanmıştır. 12 maddeden oluşan ve dünyanın önde 

gelen bilgi ve belge yöneticiliği mesleği örgütlerinin etik normları esas alınarak hazırlanan 

ilkeler, son olarak 2010 yılında ve kütüphanecilik dünyasının geniş katılımı ile güncellenmiştir 

(Akkaya, 2015, s. 260). Söz konusu ilkeler şunlardır (Türk Kütüphaneciler Derneği, 2010); 

1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve diğer uluslararası sözleşmelerle TKD 

Düşünce Özgürlüğü Bildirgesi’nde yer alan bilgi erişim hakkını, toplumun tüm 

bireyleri için savunur ve gereklerini yerine getirmeye çalışırlar. 

2. Düşün ve sanat ürünlerine yönelik sansüre karşı çıkar ve düşünce özgürlüğünü 

savunurlar. 

3. Kullanıcılara hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit davranırlar. 

4. Mesleki politika ve standartların geliştirilmesinde ve uygulanmasında etkin çaba 

harcarlar. 

5. Doğru ve yeterli bilgiyi zamanında sunarak, görevini mesleğe değer katacak 

biçimde gerçekleştirirler. 

6. Telif haklarına saygı duyar ve bu hakları korurlar. 

7. Kullanıcıların yaptığı araştırmaların, ödünç aldığı ve/veya yararlandıkları bilgi 

kaynaklarının neler olduğunun gizliliğini garanti eder, onların kişisel bilgilerini 

yasal gereklilik ışında kimseyle paylaşmazlar. 

8. Nesnel verilere dayanmayan, haksız karalamalarla meslek elemanlarının, genel 

olarak meslek grubunun ya da ilgi merkezinin saygınlığını zedeleyecek söylem ve 

davranışlarda bulunmazlar. 

9. Mesleki görev ve sorumluluklarını yerine getirirken kişisel çıkar sağlamazlar. 

10. Mesleki işbirliği ve dayanışmaya özen gösterirler. 

11. Mesleki gelişmeler konusunda duyarlı davranırlar, kendilerini bu açıdan 

geliştirir ve bunu hizmetlerine yansıtırlar. 

12. Mesleki ve yönetsel ilişkilerinde adil ve dürüst davranırlar. 

 

Bilgi ve belge yöneticiliği etiği, diğer meslek dallarında olduğu gibi kendi içinde alt disiplini 

olan bir ilkeler bütünüdür. Mesleğin görevlerinden biri ve esası olan bilgiye erişim sağlama 

sorumluluğunun yanı sıra, kullanıcılara hizmet vermenin birçok yöntemi ve ilkesiyle bilgi ve 

belge yöneticiliği diğer disiplinler ile daha ilişkili hale gelmiştir (Toplu, 2007, s. 191). Bilgi 

profesyonellerinin, kullanıcılara ilişkin davranışları, bilgi merkezine ilişkin sorumlulukları 

mesleki saygınlık ve etik ilkeler açısından büyük önem taşımaktadır. Bilgi profesyonelleri için 

gerekli olan etik ilkeler, bilgi merkezinin iş akışını düzenler ve mesleki sorumluluk bilinci ile 

kullanıcılara daha iyi bir hizmet sunulmasını sağlar.  

Etik ve mesleki anlamda ifade ettiği değerlerin farkına vararak bu konuda mesleğin icrası 

sırasında çok daha özenli olma noktasında en etkili tedbirlerden biri, etik ve önemine ilişkin 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
71



bilinçliliğin, mesleki eğitim sırasında müstakbel meslek mensubuna kazandırılmasıdır. Bu 

etkililik durumu, bilgi profesyonelliği gibi ancak müşterileri, yani kullanıcıları ile var olabilen, 

bireysel ve kurumsal tutumun mesleğin icrasının yanı sıra toplumdaki algısını da etkilediği 

mesleklerde ayrı bir önceliğe sahiptir. Zira etik ilkelerle “daha iyi” olma durumuna yaklaşma 

ya da etik ikilemlerle “daha iyi” olma durumundan uzaklaşma hallerinin sonuçları sadece bilgi 

profesyonelini bağlamaz. Çalıştığı kurumu, diğer meslektaşlarını, mesleği ve mesleğin eğitim 

sürecini de doğrudan etkiler. Başka bir ifadeyle, bilgi ve belge yöneticisinden mesleki etik 

bağlamında tam bir uyum ve eylemsel tutarlılık göstermesini beklentisini karşılamanın en etkili 

yolu, mesleğin eğitimi sırasında bireysel ve mesleki etik bilinç ve duyarlılığını kazandırmaktır. 

Çalışma kapsamında, söz konusu bilinç ve duyarlılığın ortaya konulabilmesi için, Bilgi ve 

Belge Yönetimi Bölümlerinin ilgili ders içerikleri analiz edilmiştir. 

TÜRKİYE’DEKİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜM MÜFREDATLARINDA 

ETİK VE MESLEK ETİĞİ 

Mesleki etik konusunda birçok alanda çalışmalar yapılsa da Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) 

disiplini ya da bu disiplinin bilimsel eğitiminin verildiği Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri ile 

ilgili Türkiye’de yapılan bilimsel araştırmaların sayısı görece daha azdır. BBY bağlamında 

mesleki etik daha çok son dönemde gerçekleşen konferans, sempozyum ve mesleki 

etkinliklerde dile getirilmiş (Çakırer ve Akkaya, 2021, s. 82), sonucunda da bilgibilim-etik 

ilişkisi daha çok tartışılır hale gelmiştir. Alanda, çoğunlukla teorik olarak verilen öncül 

çalışmalar sonrasında, istatistiksel çalışmalar ile ankete dayalı bulguların yorumlandığı ve 

konuya dayalı değerlendirmelerin yapıldığı araştırmalara doğru bir yönelim söz konusudur. 

Ancak Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü müfredatlarının etik ve mesleki etik bağlamında ele 

alındığı bir çalışma tespit edilebildiği kadarıyla henüz yapılmamıştır.  

Bu kapsama en yakın çalışma, Dişli ve Yılmaz tarafından 2020 yılında yayımlanan 

“Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri Ders Programlarının Düşünce Özgürlüğü 

Eğitimi Açısından Değerlendirmesi” başlıklı makaledir. Bu çalışmada bilgi profesyonelliği 

mesleğinin olmazsa olmaz değerlerinden biri kabul edilen düşünce özgürlüğü kavramı, bölüm 

müfredatları üzerinden ele alınırken, düşünce özgürlüğü ile etik ve mesleki etik ilişkisinden 

yola çıkılarak bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışma, düşünce özgürlüğü kavramı ile 

kıyaslandığında daha üst bir şemsiye olan etik bağlamı ile konuyu ele alan ilk ulusal çalışma 

olma niteliği taşımaktadır. 

Bilgi profesyonelleri toplumda tüm insanlar tarafından kabul edilebilir bir etik iklimin gelişmesi 

için mesleki çaba harcamalı, toplum ile bilgiyi buluşturmak için mesleki becerisini mesleğin 

etik çerçevesinden ayrılmadan kullanmalı ve bu konuda ödün vermemelidir. Ancak bunun için 

öncelikle tüm bilgi profesyonelleri etik kavramının önemini mesleki işleyişteki gerekliliğini 

anlamalı ve içselleştirmiş olmalıdır (Dişli ve Yılmaz, 2020, s. 639). Bilgi merkezlerinin 

öncelikli sorumluluğu, her türlü bilgi kaynağını tarafsız bir şekilde sağlamak ve bu bilgi 

kaynaklarını din, dil, ırk, yaş ve siyasal görüş ayrımı gözetmeksizin herkese eşit bir şekilde 

sunmak ve adil hizmet vermektir. Bu görev anlayışı ve mesleki sorumluluk bilgi merkezleri ile 

çalışanları için etik ve mesleki etik kavramını önemseme ile gereklerini yerine getirmeyi tercih 

olmaktan çıkarmaktadır. 

Bilgi profesyonelleri kimi zaman bilerek ya da farkında olmadan mesleğin icrasında ve 

müşterileri (kullanıcıları) ile olan ilişkilerinde etik dışı davranışlarda bulunabilmektedir. Bu 

noktada mesleğin eğitimi sürecinde etik ve mesleki etik konusunda gösterilecek özen ile ilgili 

ve yeterli müfredat planlaması, en etkili çözüm yöntemlerinden biri olacaktır. Söz konusu etki 

alanı, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerindeki öğretim üyelerine de sorumluluk getirmektedir. 

Zira bilgi profesyonelliği (kütüphanecilik) etiği ve gereklerini ilke edinen bir meslektir. Bu 

ilkelerin örgün eğitim sürecinden itibaren müstakbel bilgi profesyonelinin meslek algısının 
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içinde yer alması, etik ve mesleki etik olgusuna ilişkin olarak yukarıda işaret edilen etkinin 

derinliğini arttıracaktır. Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde derse giren eğitmenlerin özeni 

ile müfredata yansıtılacak etik ve mesleki etik konusunu önemseme duyarlılığı, aynı zamanda 

mesleğin toplumsal kabulü üzerinde de doğrudan belirleyici olan bu etki derinliğinin asıl 

kaynağıdır.  

Çalışmanın bu bölümünde, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinin müfredatları üzerinden bir 

analiz yapılmıştır. Bu doğrultuda bölümlerin öğrenci ve öğretim elemanı sayıları, lisans 

derslerinde etik ve mesleki etik konularında derslerin yer alması durumu, söz konusu dersler 

için belirlenmiş amaç ve içeriklerle, derslerden beklenen kazanımlar ayrıntılı olarak ele 

alınmıştır.  

Tablo 1: Son üç yılda BBY bölümlerine yerleştirilen öğrenci sayısı 

Bölüm 2019 2020 2021* 

29 Mayıs Üniversitesi  -- -- 6 (Tam Burslu)+1 

(%50 İndirimli) 

Ankara Üniversitesi 41 41 52 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  52 52 62 

Atatürk Üniversitesi 62+31 (İ.Ö) 62+31 (İ.Ö) 19+0 (İ.Ö.) 

Bartın Üniversitesi -- 41 9 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 52 52 1 

Hacettepe Üniversitesi 72 72 72 

İstanbul Üniversitesi 82 82 62 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 52 52 82 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi -- 52 32 

Kastamonu Üniversitesi 62 62 5 

Marmara Üniversitesi 63 62 62 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 45 52 2 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle öğrencisi olan Bilgi ve Belge Yönetimi (BBY) 

bölümlerinin öğrenci sayılarına bakıldığında, ilk dikkati çeken husus, Ankara ve İstanbul 

dışındaki bölümlerin kontenjanlarının tam dolmamış olmasıdır. Ülkemizde sıklıkla değişen orta 

öğretim sisteminin de etkili olduğu değerlendirilen bu durum, BBY bölümlerinin geleceği 

açısından en önemli kaygı unsurlarından biridir. 2021 yılında hiç tercih edilmeyen Atatürk 

Üniversitesi İkinci Öğretim Programı dışında, bölümlerin tamamının yalnızca Birinci Öğretim 

Programları vardır. Bölümlere alınan öğrenci sayısında belirgin bir değişimin yaşanmadığı son 

üç yılda, en fazla öğrenci kaydı 2020 yılında yapılmıştır. Bölüm öğrenci kontenjanları ağırlıklı 

olarak 50-80 öğrenci aralığındadır. 2021 yılında bölümlere yerleşen 467 bilgi profesyoneli 

adayı için, ülkemizdeki diğer bölümlerle kıyaslandığında görece mesleki rekabetin daha az 

yoğun olacağı bir mesleki geleceğin olabileceğini söylemek yanılgı olmayacaktır.  

 

 

 

 

 

 
* Yerleşen öğrencilerin sayısı, 31 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM tarafından kamuyla paylaşılan 2021 YKS Sonuçlarından 

alınmıştır. 
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Tablo 2: Öğretim elemanı sayıları 

Bölüm Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi Öğretim 

Görevlisi 

Araştırma 

Görevlisi 

Toplam 

29 Mayıs Üniversitesi  1  2 -- 1 4 

Ankara Üniversitesi 9 1 -- 1 3 14 

Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi  

 1 4 -- 4 8 

Atatürk Üniversitesi 1 1 3 -- 2 7 

Bartın Üniversitesi -- -- 2 1 2 5 

Çankırı Karatekin 

Üniversitesi 

2 1 4 -- 3 10 

Hacettepe Üniversitesi 6 5 1 4 2 18 

İstanbul Üniversitesi 8 1 3 1 5 18 

İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi 

1 3 2 -- 3 9 

İzmir Kâtip Çelebi 

Üniversitesi 

-- 2 3 1 4 10 

Kastamonu Üniversitesi 1 2 2 -- 2 7 

Marmara Üniversitesi 5 4 4 -- 3 16 

Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi 

-- -- 4 -- 1 5 

 

Tüm eğitim kademelerinde olduğu gibi, üniversite eğitiminde de kaliteyi ve derslerin başarısı 

ile mesleki verimliliğe katkısını belirleyen en önemli unsurlardan biri, eğitim kadrosudur. BBY 

bölümlerinin öğretim elemanı dağılımını gösteren Tablo 2’de görüldüğü gibi, 10’dan fazla 

öğretim elemanı olan bölümlerin (Ankara, Hacettepe, İstanbul ve Marmara) tamamı, diğerleri 

ile kıyaslandığında çok daha köklü bir geçmişe sahiptir. Öğretim elemanı en fazla olan BBY 

bölümleri Hacettepe ve İstanbul Üniversitesi bünyesindedir (18 kişi). Öğretim elemanı 

sayısının en az olduğu, buna bağlı olarak, haklı bir yaklaşımla derslerin kalitesinin ve 

öğrencinin çalışma yaşamına en az hazırlandığı bölümler olarak görülen bölümler ise 29 Mayıs 

(4), Osmaniye Korkut Ata (5) ve Bartın (5) Üniversiteleridir. 7’şer öğretim elemanı olan 

Atatürk ve Kastamonu Üniversiteleri de söz konusu ön yargının beslendiği BBY bölümleri 

olarak nitelenebilir. BBY bölümlerinin öğretim elemanı performansı üzerinde etkili olan diğer 

bir önemli ayrıntı, öğretim elamanlarının akademik eğitim formasyonlarıdır. Her ne kadar 

bilgibilim alanı genel manada disiplinler üstü bir alan ve bu alana farklı disiplinlerden katkı 

verecek yaklaşımlar gibi akademisyenler de değerli katkılar verecek olsa da, öğretim 

elamanlarının BBY orjinli bir akademik eğitimden gelmiş olmaları, öğrencilerin meslek 

yaşamına hazırlanması açısından önemli bir kolaylaştırıcıdır. Zira farklı disiplinlerde 

uzmanlaşmış öğretim elamanı sayısının kontrolsüz artışı, bilgibilim disiplini ve mesleki 

özgünlüğünün yitirilmesine neden olabilir. Bu açıdan bakıldığında, başta öğretim üyelerinin 

tamamı BBY alanı dışında formasyona sahip olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olmak 

üzere, İstanbul, İzmir Kâtip Çelebi ve Çankırı Karatekin üniversiteleri dezavantajlı bölümlerdir. 
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Tablo 3: Lisans derslerinde etik ve mesleki etik 

Bölüm Dersin Adı Statüsü AKTS Kredi Sınıf 

29 Mayıs Üniversitesi* -- -- -- -- -- 

Ankara Üniversitesi Meslek Etiği Zorunlu 6 2 4. Sınıf 

Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi  

Toplumsal İletişim ve Mesleki 

Etik 

Zorunlu 4 3 1. Sınıf 

Atatürk Üniversitesi Meslek Etiği Seçmeli 4 2 4. Sınıf 

Bartın Üniversitesi Mesleki Etik Zorunlu 3 2 4. Sınıf 

Çankırı Karatekin 

Üniversitesi 

Mesleki Etik ve Bilgi 

Merkezleri 

Zorunlu 4 2 4. Sınıf 

Hacettepe Üniversitesi Meslek Etiği Zorunlu 6 3 4. Sınıf 

İstanbul Üniversitesi Mesleki Etik Zorunlu 3 2 4. Sınıf 

İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi 

Mesleki Gelişim ve Etik Zorunlu 5 2 4. Sınıf 

İzmir Kâtip Çelebi 

Üniversitesi 

Meslek Etiği Zorunlu 6 3 4. Sınıf 

Kastamonu Üniversitesi Mesleki Etik Zorunlu 4 3 4. Sınıf 

Marmara Üniversitesi -- -- -- -- -- 

Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi 

Mesleki Etik Zorunlu 4 3 2. Sınıf 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, bölümlerin çok büyük bir bölümünde (11 bölüm) müfredatta etik 

konusu ile ilgili bir ders bulunmaktadır. Hatta bu derslerin tamamında etik kavramı “mesleki 

etik” ya da “meslek etiği” şeklinde ders adlarına taşınmış durumdadır. Bu dağılım, 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik derslerinin 

üniversitelerin tüm bölümlerinde verilmesi” yönündeki tavsiye kararı ile örtüşmektedir. 

“Güncelleme yapılmaktadır” uyarısı ile web üzerinden ders içeriklerine Bologna Ders Bilgi 

Paketlerine erişilemeyen 29 Mayıs Üniversitesi dışında, müfredatta etik ve/veya mesleki etik 

konulu ders bulunmayan tek bölüm Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüdür. 

Geri kalan 11 bölümün 10’unda etik ve mesleki etik konulu dersler “zorunlu” statüdedir. 

Atatürk Üniversitesi ise mesleki etik dersinin “seçmeli” statüde olduğu tek bölümdür. BBY 

bölümlerinin müfredatlarında yer alan mesleki etik konulu derslerin %81,8’i (9 bölüm) son sınıf 

dersi olarak planlanmıştır. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi BBY Bölümünde 2. sınıf 

müfredatında yer verilen mesleki etik dersi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi BBY 

Bölümü ders programında 1. sınıfta verilmiştir. Mesleki etik dersinin, öğrencisi olduğu bölümü 

yeni tanımaya başlayacak, mesleğin gerek ve özellikleri konusunda sınırlı bilgi sahibi olan 1. 

sınıf müfredatında yer alması dikkat çekicidir ve görece eleştiriye açıktır. Dersin adında 

“toplumsal iletişim” ifadesinin yer alması, muhtemel “mesleği ne kadar biliyor ki etik ilke ve 

değerlerini bilsin” eleştirisini yanıtlamak için yetersiz kabul edilebilir.  

AKTS, ders için dersin hocası ve öğrencinin iş yükünü gösteren bir ölçektir. Bu bağlamda 

AKTS’nin yüksek olması, dersin ön hazırlığının daha fazla zaman gerektirdiğini ve bölümün o 

derse daha fazla önemsediğinin göstergesidir. Bu açıdan bakıldığında, Ankara, Hacettepe ve 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversiteleri mesleki etik dersinin AKTS’sinin en yüksek olduğu (6 AKTS) 

BBY Bölümlerine sahiptir. En düşük AKTS (3) ise İstanbul Üniversitesi’ndedir. İlgili dersler, 

tüm üniversitelerde 2 ya da 3 kredi olarak planlanmıştır. Derslerin kredilerinin 2-3 aralığında 

olmasına karşın AKTS’lerin 3-6 aralığında planlanması, BBY Bölümleri arasında mesleki etik 

dersinin iş yükü, müfredat bütünü içindeki önemi ve içerik yoğunluğu açısından bir fikir 

birlikteliğinin olmadığının göstergesi olarak yorumlanabilir. Söz konusu değişkenliğin en 

 
* 5 Ekim 2021 tarihi itibariyle Bölümün web sayfasında ders dersler ve içerikleri için “güncellenmektedir” bilgisi verilmektedir. 

(Bkz. https://bby.29mayis.edu.tr/tr/ders-icerikleri ) 
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önemli nedenlerinden biri de şüphesiz dersi veren hocaların etik ve mesleki etik konusunu 

önemseme düzeylerinin farklılığı olabilir.  

Tablo 4: Etik ve mesleki etik derslerinin amaçları 

Bölüm Amaç 

29 Mayıs Üniversitesi  -- 

Ankara Üniversitesi Mesleki etik ilkelerini öğretmek 

Meslek bilinci geliştirmek 

Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi  

Mesleki etik, düşünce özgürlüğü, telif hakları, sansür gibi kavramları öğretmek 

Atatürk Üniversitesi Mesleki etik, düşünce özgürlüğü, telif hakları, sansür gibi kavramları öğretmek 

Bartın Üniversitesi Kütüphane ve bilgi merkezlerinde karşılaşılan etik sorunları ele almak ve bu 

sorunlara ilişkin çözüm önerilerini tartışmak 

Çankırı Karatekin 

Üniversitesi 

Mesleki etik ilkelerini öğretmek 

Hacettepe Üniversitesi Mesleki etik ilkelerini öğretmek 

Mesleki etik, düşünce özgürlüğü, telif hakları, sansür gibi kavramları öğretmek 

İstanbul Üniversitesi Mesleki etik ilkelerini öğretmek 

Etik sorunları tartışmak 

İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi 

Mesleki etik, düşünce özgürlüğü, telif hakları, sansür gibi kavramları öğretmek 

Bilim ve bilişim etiği hakkında bilgilendirmek 

İzmir Kâtip Çelebi 

Üniversitesi 

Etik, mesleki etik ve kütüphanecilik etiği ile ilgili temel kavramları öğretmek 

Mesleki etik ölçütler konusunda değerlendirme yapılmasını sağlamak 

Kastamonu Üniversitesi Mesleki etik ile ilgili farkındalık oluşturmak 

Düşünce özgürlüğüne ilişkin kavram ve olguları öğretmek 

Marmara Üniversitesi -- 

Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi 

Mesleki etik ilkelerini öğretmek 

Mesleki etik, düşünce özgürlüğü, telif hakları, sansür gibi kavramları öğretmek 

Mesleki etik konusunu ele alan BBY Bölümleri lisans derslerine amaçlar açısından 

bakıldığında, farklı cümlelerle ve gruplandırmaya olanak vermeyen bir yaklaşımla amaçların 

cümlelere dönüştürüldüğü görülmektedir. Derslerin genel olarak öğrencilere mesleğin etik 

ilkelerini, değer yargılarını, meslek bilincini öğretmek, mesleki sorumlulukları kazandırmak; 

öğrencileri bilgi hizmetlerinde karşılaşılan etik ile ilgili sorunlarla tanıştırmak gibi amaçları 

bulunmaktadır. Bu ifade değişkenliğini ortak paydalarda birleştirebilmek için, amaçlar ortak 

yaklaşımlara göre biçimlendirilmiştir. Yapılan amaç gruplandırmasına göre, “mesleki etik” 

kavramının öğretilmesinin/öğrenilmesinin tüm bölümlerin ortak amacı olduğu görülmektedir. 

6 bölüm bu amacı Ders Bilgi Paketine taşımıştır. Mesleki etiğin kuramsal altyapısını oluşturan 

etik kavramının doğrudan dersin amaçları içerisinde gösterildiği tek bölüm İzmir Kâtip Çelebi 

Üniversitesi BBY Bölümüdür. Bölümlerin dersin amaçları arasında en fazla ortak paydada 

buluştukları diğer bir ifade “mesleki etik ilkeleri öğretmek” olarak yansımaktadır. Ders Bilgi 

Paketleri içinde bu amaca yer veren bölüm sayısı ise 5’tir. Bilgibilim disiplininde etik ve 

mesleki etik söz konusu olduğunda ilk akla gelen kavramlar olan düşünce özgürlüğü, telif 

hakları, sansür de ders kapsamında amaç(lar) başlığı alında en sık tekrarlanan unsurlardır. Etik 

ve mesleki etik ile ilgili temel kavramları öğretme amacına yalnız bir bölümde (İzmir Kâtip 

Çelebi Üniversitesi), Tablo 4’te dikkati çeken hususlardan biridir. Bartın Üniversitesi BBY 

Bölümünün ilgili dersinde “bilgi merkezlerinde karşılaşılan etik ikilemleri ele alma” amacı da 

yalnız bir bölüme özgü yaklaşımlardan biridir. Bu noktada ifade edilmesi gereken diğer bir 

husus da “etik ve mesleki etiğin bilgi ve belge yöneticiliği açısından önemi ve gerekliliği 

konusunda farkındalık oluşturma” amacının hiçbir bölümün Ders Bilgi Paketinde verilmemiş 

olmasıdır.      
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Tablo 5: Etik ve mesleki etik derslerinin içeriği 

Bölüm İçerik 

29 Mayıs Üniversitesi  -- 

Ankara Üniversitesi Meslek etiği  

Mesleki etik ilkeler  

Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi  

Meslek etiği  

Düşünce özgürlüğü-sansür-telif hakkı  

Bilgi edinme hakkı  

Atatürk Üniversitesi Meslek etiği, Mesleki etik ilkeler  

ALA-IFLA-TKD Bildirgeleri  

Durum çalışmaları  

Düşünce özgürlüğü-sansür-telif hakkı      

Bartın Üniversitesi Meslek etiği, Mesleki etik ilkeler 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek etiği  

Mesleki etik ilkeler 

ALA-IFLA-TKD Bildirgeleri 

Düşünce özgürlüğü-sansür-telif hakkı     

Hacettepe Üniversitesi Meslek etiği 

Durum çalışmaları 

Düşünce özgürlüğü-sansür-telif hakkı  

İstanbul Üniversitesi Meslek etiği 

ALA-IFLA-TKD Bildirgeleri    

İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi 

Meslek etiği 

Mesleki etik ilkeler 

ALA-IFLA-TKD Bildirgeleri 

Etik sorunlar 

Düşünce özgürlüğü-sansür-telif hakkı 

Bilgi erişim özgürlüğü      

İzmir Kâtip Çelebi 

Üniversitesi 

Etik, Meslek etiği 

Mesleki etik ilkeler 

ALA-IFLA-TKD Bildirgeleri 

Düşünce özgürlüğü-sansür-telif hakkı 

Bilgi edinme hakkı    

Kastamonu Üniversitesi Meslek etiği 

Mesleki etik ilkeler 

Etik sorunlar 

Durum çalışmaları 

Düşünce özgürlüğü-sansür-telif hakkı   

Marmara Üniversitesi -- 

Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi 

Mesleki etik ilkeler 

“Meslek etiği” kavramı, BBY bölümlerinin tamamında etik ve meslek etiği ile ilgili ders 

içeriklerinde istisnasız ortak olan tek unsurdur. Bununla birlikte, genel olarak ilgili derslerin 

içeriklerinde öncelik ve ağırlık verilen kavram ve olgular bulunmakla birlikte, ortak olan 

konuların daha çok olduğu söylenebilir. Düşünce özgürlüğü, sansür ve telif hakkı konuları da 

bölümlerin %63,6’sında ders içeriği olarak doğrudan Ders Bilgi Paketlerinde yer almıştır. 

Mesleki etik ilkeler, ulusal ve uluslararası mesleki örgütlenmeler olan Amerikan Kütüphane 

Derneği (American Library Association [ALA]) , Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve 

Kurumları Federasyonu (International Federation of Library Associations and Institutions 

[IFLA ]) ve Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD)’nin meslek etiği algısı ve meslek etiği ile ilgili 

bildirgeleri, etik ikilemler ve durum çalışmaları dersler kapsamında en sık tekrar eden diğer 

içeriklerdir. Etik ve meslek etiği ile yakından ilişkili olan bilgi erişim özgürlüğü, bilgi edinme 

hakkı, dijital etik ve fikri mülkiyet hakları gibi konular ise yalnız bazı üniversitelerin BBY 

bölümlerinin ders içeriklerinde gösterilmiştir. Tıpkı derslerin amaçlarına yönelik tespitlerde 

ifade edildiği gibi, içerik kapsamında genel “etik” kavramına yer veren tek bölüm İzmir Kâtip 
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Çelebi Üniversitesi BBY Bölümüdür. Ders içeriklerinde elektronik kaynaklar ve bu kaynakların 

kullandırılmasına ilişkin uygulamalar ile bu uygulamalarda karşılaşılabilecek etik sorunlara hiç 

yer verilmemiş olması dikkat çekicidir. Bu noktada tek teselli, söz konusu mesleki etik alt 

alanının “etik sorunlar” ve “durum çalışmaları” kapsamında ele alınıyor olduğunu ummak 

olacaktır. 

Tablo 6: Etik ve mesleki etik derslerinden beklenen kazanımlar 

Bölüm Kazanımlar 

29 Mayıs Üniversitesi  -- 

Ankara Üniversitesi Etik ve mesleki etik ile ilgili kavramları açıklamak ve tartışmak  

Mesleki etik ilkeleri bilmek  

Mesleki bilinç kazanmak 

Düşünce özgürlüğü, sansür ve telif hakları gibi konuları tartışmak ve açıklamak 

Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi  

Etik ve mesleki etik ile ilgili kavramları açıklamak ve tartışmak 

Düşünce özgürlüğü, sansür ve telif hakları gibi konuları tartışmak ve açıklamak 

Atatürk Üniversitesi -- 

Bartın Üniversitesi Etik ve mesleki etik ile ilgili kavramları açıklamak ve tartışmak 

Mesleki bilinç kazanmak 

Çankırı Karatekin 

Üniversitesi 

Etik ve etik dışı davranışları değerlendirmek 

Hacettepe Üniversitesi Etik ve mesleki etik ile ilgili kavramları açıklamak ve tartışmak 

İstanbul Üniversitesi -- 

İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi 

Etik ve mesleki etik ile ilgili kavramları açıklamak ve tartışmak 

Mesleki etik ilkeleri bilmek 

Düşünce özgürlüğü, sansür ve telif hakları gibi konuları tartışmak ve açıklamak 

İzmir Kâtip Çelebi 

Üniversitesi 

Etik ve mesleki etik ile ilgili kavramları açıklamak ve tartışmak 

Düşünce özgürlüğü, sansür ve telif hakları gibi konuları tartışmak ve açıklamak 

Kastamonu Üniversitesi Etik ve mesleki etik ile ilgili kavramları açıklamak ve tartışmak 

Marmara Üniversitesi -- 

Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi 

Etik ve mesleki etik ile ilgili kavramları açıklamak ve tartışmak 

Tablo 6’da, mesleki etik derslerinin Bologna Ders Bilgi Paketlerinde yer alan kazanımları 

gösterilmiştir. Bu açıdan dile getirilmesi gereken ilk husus, Atatürk ve İstanbul Üniversitesi 

BBY Bölümlerinde 4. sınıf müfredatında yer alan Meslek Etiği dersinin kazanımlarına yer 

verilmemiş olmasıdır. Lisans derslerinin çoğunda etik ile ilgili kavramları bilmek, açıklamak 

ve tartışmak ortak kazanımlar arasında yer almaktadır. Bunun dışında mesleki etik ilkeleri 

bilmek (Ankara ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi), etik davranışlarını ve değerleri anlamak 

(Çankırı Karatekin Üniversitesi), mesleki bilinç geliştirmek (Ankara ve Bartın Üniversitesi) 

gibi kazanımlar bulunmaktadır. Mesleki etik ilkeler ve ikilemler açısından bilgi profesyonelliği 

mesleğinin her aşamasında kilit kavramlar olan ve etik olgusunun temelini oluşturan düşünce 

özgürlüğü, telif hakkı ve sansüre ilişkin kazanımların ise yalnız 4 (Ankara, Ankara Yıldırım 

Beyazıt, İstanbul Medeniyet ve İzmir Kâtip Çelebi) üniversite Bologna Ders Bilgi Paketinde 

adı geçmektedir. Özellikle kütüphane ve arşiv gibi bilgi merkezlerinde görev yapan bilgi 

profesyonelleri için mesleğin en önemli koşullarından biri olan ve aynı zamanda mesleğin temel 

etik değerleri arasında yer alan “herkese eşit uzaklık ve eşit hizmet” anlayışının hiçbir BBY 

Bölümünün ders kazanımlarında geçmiyor olması, son derece dikkat çekicidir.  

Tıpkı diğer mesleklerde olduğu gibi, ülkemizde üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi 

Bölümlerinden yetişen bilgi profesyonellerine yönelik etik ve mesleki etik ilkelere ilişkin en 

önemli yaptırım, şüphesiz kendi vicdanlarıdır. Bununla birlikte, mesleki eğitim sürecinde 

mesleki etik ve önemi konusunda hocaların göstereceği özen, ilgili derslerin planlamasındaki 

beceri ve yine bu derslerin içeriklerinin mesleki yaşam ile ilişkisinin sağlıklı ve ilgi çekici 

biçimde kurgulanması, kişinin vicdanını “iyi” ve “doğru” olandan yana çevirmesini 

kolaylaştıracaktır. Bu bölümde, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde okutulan mesleki etikle 
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ilgili derslere ilişkin olarak ele alınan tüm başlıklar, söz konusu yönelimi kolaylaştıran 

unsurların ne kadar önemsendiğini de göstermektedir. İnsanın başkaları ile birlikte yaşamı ve 

mekânı paylaştığı tüm alanlarda olduğu gibi, bilgi ve belge yöneticilerinin mesleki dünyasında 

da etiğin değerini belirleyen, bu dünyayı var eden paydaşların tamamıdır.  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Başta internet olmak üzere, özellikle bilişim teknolojileri alanında yaşanan hızlı ve kimi zaman 

kontrol edilemez değişim, küresel dünyanın sosyal, kültürel, toplumsal ve ekonomik 

değerlerinin de aynı hızla değişmesine neden olmaktadır. Bireylerin, organizasyonların ve 

toplumların yaşanan dönüşüme ayak uydurabilmesi ve bu değişimin başarılı, güvenli ve 

sürekliliğin devamlılığını sağlayacak bir biçimde özümseyebilmesi için kaçınılmaz olan temel 

koşullardan biri de, farklı düzlemlerdeki etik kurallara uygun davranmaktır. Çevresel, mesleki 

ve toplumsal kapsamda etik kurallara sahip olmak; organizasyonun tüm paydaşları, çalışanları 

ve müşterileri/hizmet alıcıları arasında karşılıklı güveni, saygı ve anlayışı, dürüst ve açık 

iletişimi ve ilişkileri kolaylaştıran bir sürecin doğmasını sağlayacaktır.  

Önceden belirlenmiş değerler ve etik ilkeler çerçevesinde varlığını sürdürmek zorunda olan 

alanlardan biri de profesyonel bir meslek ve aynı zamanda disiplin olan bilgibilim/bilgi ve belge 

yönetimi alanıdır. Zira günümüzde etik ihlal ve ikilemlerin en çok ihlal edildiği, ilkelerin en 

hızlı değiştiği sektörlerin başında bilginin dünyası yer alır. Bilginin profesyonel bir yaklaşımla 

ele alındığı disiplin olan bilgi ve belge yönetimi disiplininin, bilgi ve etik ilişkisinin en doğru 

ve toplum yararını gözetecek biçimde ilkelere kavuşturulması, etiğin karşılık bulduğu –yani 

insan temasının olduğu- her alan için değerlidir. Söz konusu değer, bilgi ve belge 

yöneticiliği/bilgi profesyonelliği mesleğini, etiğin toplumsal uyum ve başarısı açısından ön 

plana çıkarmaktadır.  

Tüm mesleklerde olduğu gibi, bilgi ve belge yöneticiliğine/bilgi profesyonelliğine ilişkin 

mesleki etik ilkelerin bilgi merkezleri dünyasında bir anlamı ve öneminin olması için söz 

konusu ilkelerin öncelikli olarak mesleğin profesyonellerinin yetiştiği BBY bölümleri ve 

öğrencileri için önemli ve anlamlı olması gerekir. Mesleki etik ve ilkelerinin önemi ve 

gerekliliğinin bilinci ile eğitimlerini tamamlayacak müstakbel bilgi profesyonelleri, mesleğin 

icrasında karşılaşabilecekleri etik ikilemleri aşma konusunda çok daha başarılı olacaklardır. 

Aynı zamanda mesleğin toplum nazarındaki yerini ve kabulünü de etkileyen bu başarının arka 

planını inşa edecek malzeme ise etik konusunda özenilmiş ve önemsenmiş bir ders programı 

olacaktır. Başka bir ifadeyle, bilgi merkezlerinde isteyerek veya istemeden uygulana ya da 

kullanıcılarla kurulan iletişimin bir gereği olarak ortaya çıkan etik ihlal ve ikilemlerin 

azaltılması ve aşılmasında, bilgi profesyonellerinin yetiştirildiği Bilgi ve Belge Yönetimi 

bölümlerinde etik ve mesleki etiği konu edinen müfredatla eğitim verilmesinin rolü büyüktür. 

Bu çalışmada Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinin ders programlarında etik ve 

mesleki etik konularına ne kadar önem ve ağırlık verildiği araştırılmıştır. 

Bilgi ve belge yönetimi eğitimi, öğrencilere, bilginin elde edilmesi, düzenlenmesi ve 

gereksinim duyanlara sunulması süreçlerindeki işlem ve hizmetlerle ilgili bilimsel yöntemlerle 

bilgi ve mesleki becerilerin kazandırılmasını amaçlar. Mesleki etik, söz konusu amaçlara 

ulaşılması ile doğrudan ilgilidir. Mesleki etik konusunda bilinçli öğrenciler yetiştirmek bu 

alandaki bilimsel ve mesleki eğitimin zorunlu boyutları arasında yer almalıdır. Mesleki yaşama 

olan etkisi dikkate alındığında, mesleki etik eğitiminin yeterli/nitelikli biçimde verilmesi Bilgi 

ve Belge Yönetimi bölümlerinin en önemli sorumluluk noktalarından birisini oluşturur. 

Araştırmada elde dilen veriler ışığında, Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde 

etik ve mesleki etik konusunda verilen eğitimin bölümlerin yaklaşımları ve politikalarına bağlı 

olarak bazı açılardan farklılıklar gösterdiği söylenebilir.  
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Sayıları çok fazla olmayan (13 bölüm) ve akademik iletişim kurma konusunda sorun 

yaşamadıkları bilinen BBY bölümlerinin etik ve mesleki etik konulu dersler konusunda ortak 

bir tutum geliştirmesi, ilgili derslerin amaç, içerik, kapsam ve çıktıları ile öğrenme metotları 

üzerinde bir standart ortaya koyması, bölümlerden mezun olacak bilgi profesyonellerinin 

karşılaştıkları etik ikilem ve ihlallerin aşılmasında daha başarılı olunmasını sağlayacaktır. 

Doğrudan bilginin dünyasını etkileyecek bu etik temelli iyileşme, bilginin insan yaşamındaki 

yeri ve önemi üzerinden tüm toplumun “daha iyi” olması yönünde atılmış bir adım olacaktır. 

Unutmamak gerekir ki, doğru ve iyi kurgulanmış etik ilkeler, meslek alanlarından başlayarak 

tüm insanlığın uyumunu ve iyilik hallerinin artmasını kolaylaştıracaktır. Böylesi bir çaba, 

kendisini bilen tüm bireylerin doğal sorumluluğudur. Söz konusu sorumluluğu dikkate 

almayan/almayacak her bireyin her türlü tutumu ise tüm insanlığın sorunu olacaktır. 
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ABSTRACT 

Higher institutions of learning are ranked based on the professional outputs of their faculty. As 

such, the promotion of faculty, winning of grants as well as the award of projects to faculty 

depends largely on their research outputs which is evident in the research publications. The mad 

rush for publication of research fanned by the famous mantra ‘publish or perish’ has resulted in 

academic dishonesty regarding authorship. The purpose of the study was to investigate the 

existence of unethical authorship practices and find ways of ameliorating them to heighten 

academic honesty in the higher institutions of Ghana. The study was carried out using 

phenomenological research method under the qualitative research approach. In-depth personal 

interviews were conducted with twenty academic senior staff purposively sampled from three 

higher institutions in Ghana. The data garnered from the study were analysed using qualitative 

thematic analysis. The findings of the study revealed that ghost authorship, guest authorship, 

and gifted authorship which are dishonest means of authorship do exist and this situation 

undermines the academic integrity of faculty and higher institutions in Ghana. It was suggested 

that ethical guidelines on authorship must be enshrined in authorship policies must be 

formulated and followed meticulously by all higher institutions in Ghana. It was suggested that 

structures must be put in place by higher institutions in the country to ascertain the level of 

contributions of each of the published articles submitted by faculty for promotion. This include 

submitting evidence of membership of the research team for the studies submitted. To assist in 

imbibing the principles and guidelines of authorship ethics in faculty and students, the study 

contends that workshops and seminars on authorship ethics should be periodically organized 

by the Quality Assurance Units in the various higher institutions in Ghana.  

Keywords: ethics; authorship; academic honesty; academic integrity; research; publications 
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SUMMARY 

Researchers’ integrity is of the important roles as a responsible researcher as their main job 

scope is finding, presenting, and reporting new solutions for every aspect of life to the world. 

This integrity will receive serious damage because of misconduct acts among unethical 

researchers because of personal gains or fame. Research misconduct (RM) has been defined as 

fabrication, falsification, and plagiarism of scientific data along the process of completing the 

research objective. This study aims to discuss the type and cause of research misconduct and 

ways to overcome it. The causes of RM due to poor supervision, personal circumstances, 

inadequate training and competitive pressure.  In order to overcome RM two parties are 

responsible which involve the researcher and administrative department. In addition, advanced 

technology applications i.e. Turnitin (Internet-based plagiarism detection) could help the 

administration to monitor the RM activities.  Hence, the early awareness of RM would create 

quality research and responsible researchers in the future and among the public. 

Keywords: research misconduct, fabrication, falsification, plagiarism, overcome 

 

1. INTRODUCTION 

Researchers’ integrity is one of the main concerns in the world as they are finding, presenting 

and reporting new solution to the world for every aspects of life. This integrity will receive 

serious damage because of misconduct acts among unethical researchers because of personal 

gains or fame. Research misconduct (RM) has been defined as fabrication, falsification and 

plagiarism of scientific data along the process of completing the research objective as defined 

as Public Health Service (PHS) in the year 2000 (Wright et al., 2008). Briefly listed by Khadem-

Rezaiyan & Dadgarmoghaddam (2017) that five main reasons of research misconduct are high 

expectation on academic rank, fame, “sloopy” science, financial gain and inability to determine 

right from wrong.  

However, every organization and culture (university, research institute, government, country) 

has their own definition and understanding on the definition of scientific research misconduct 

based on their own nature and view. Thus, it is difficult to find the real meaning behind research 

misconduct. It is also mentioned in Resnik (2019) report that it is hard to investigate and 

adjudicate the research misconduct as different countries have contradictory research 

misconduct laws, regulations and policies. 

One finding found 2% of scientists admitted they have done misconduct act at least once in 

their research journey and 14% of researchers are aware their colleagues have done so (Tavare, 

2011; Fanelli, 2009). This issue is seriously a concern especially in the field of research related 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
83



to life science, biological science and plant science as these fields are directly linked to human 

and living things. In Islam teaching, virtuous conduct is gained and protected by having strong 

relation with God; as a result, human beings will be able to convey piety and righteousness in 

life with sincere faith towards others (Ebrahimi & Yusoff, 2017). Therefore, the aim of this 

study is to discuss the type and causes of research misconduct and way to overcome it.  

2. TYPE OF RESEARCH MISCONDUCT 

Research misconduct is major problem in research field. The need to understand the type of 

research misconduct is important as research involving the integrity, credibility and reputation 

of the researchers among the public. The major types of research misconduct are falsification, 

fabrication and plagiarism (FFP).  Based on Bouter et al. (2016) study, falsification and 

fabrication are related to the  impact of truth while plagiarism impact on trust.  National Science 

Foundation (2020) has define the plagiarism, falsification and fabrication in proposing, 

performing or research reporting as research misconduct. Hence, research misconduct could 

occur in each step of research cycle (Figure ). 

 

Figure 1: Research Cycle ( http://www.unice.fr/crookall-

cours/research/research_cycle.htm(accessed November 8, 2020). 

 

2.1. Falsification 

Falsification is manipulating research materials, equipment, or processes, or changing or 

omitting data or results such that the research is not accurately represented in the research 

record. It can be classified as a broad categories, where one could invent data in low- budget 

studies with limited scientific impact or in highly expensive research with highly detailed and 

beyond (Dal-Ré et al., 2020). 

2.2. Fabrication 

Fabrication is making up data or results and recording or reported them. Nowadays, research is 

fast-paced and complicated, along with the application of advance technology.  More data or 

information could be fabricated, with the usage of the advance technology such as digital image 

manipulation. According to Parrish and Noonan (2009), image manipulation is also considered 

as research misconduct and they highlighted several attempts in this manipulation such as image 
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enhancement from the original image, presenting an image from other source as ones’ result 

and altering the image. One example is combining two images from different microscope field 

into a single image that will be interpret as a single field. The photo editing application such as 

Adobe photoshop is easy to learn and readily available to everyone. For publication purpose, 

data or image should be reported clearly and directly. Some adjustment is acceptable with 

evidence and justification. Hence, some of journal editor and peer-review will enquire the 

authors of a manuscript to send the original image and report how the image was manipulated 

with additional information. Therefore, an accurate manuscript could be published and avoiding 

argumentation or wrong accusations toward the author.   

Example of falsification and fabrication case: 

1. Haruko Obokata, 2014, stimulus-triggered acquisition of pluripotency” or STAP treatment. 

Haruko Obokata is a former head of laboratory for Cellular Reprogramming, Riken Center for 

Development Biology had been found guilty of scientific misconduct by falsified and fabricated 

data of her research on “stimulus-triggered acquisition of pluripotency” (STAP) treatment. Her 

research finding has been published by prestige’s journal; Nature. However, her papers were 

questioned and debated in science blog (Paul Knoepfler's and PubPeer) and twitter. They had 

found the similarity of the photographs in the Nature paper (original) and those found in 

Obokata's PhD thesis. In addition, no one was able to reproduce the “stimulus-triggered 

acquisition of pluripotency” or STAP treatment for an acid treatment to turn somatic cells 

(mouse blood cells) into pluripotent stem cells. 

The investigation has been conducted by Riken foundation where Obakata’s work was re-

examined properly and resulted both of her paper was withdrawn from Nature in July 2014.  

2.3. Plagiarism 

In recent years there had been an increase in cases of plagiarism. This issue was picked up 

extensively within the research community. It is generally agreed that plagiarism is when you 

use another person’s words, picture, video or ideas and try to pass them off as your own. 

According to the Merriam-Webster dictionary, plagiarism is to steal and pass off (the ideas or 

words of another) as your own, or use (another’s production) without crediting the source. 

Zhang (2016) have found that these ten common types of plagiarism in research vis; 1) 

secondary source, 2) invalid source, 3) duplication, 4) paraphrasing, 5) repetitive research, 6) 

replication, 7) misleading attribution, 8) unethical collaboration, 9) verbatim plagiarism and 10) 

complete plagiarism. Convincing data from random survey of scientific researchers have 

demonstrated that paraphrasing was the most common while complete plagiarism was the most 

serious compared to others. One example of a notorious case of plagiarism is the resignation of 

Hungarian President, Pal Schmitt over a scandal involving his doctorate in 2012. He resigned 

after the university revoked his doctorate which was awarded in 1992. The university 

investigated on his thesis of modern Olympic games and found the evidence that his thesis was 

copied from two authors.  

The consequences of this plagiarism have a huge impact on the learning process and academic 

profession. This culture has damaged the credibility of individual due to fraud in achieving 

success. Such an attitude will portray the negative impact on educational institutions of our 

country. Plagiarism behavior is an act that is very contrary to value and academic ethics because 

stealing other people’s work and making it a personal job. The person who commits to this 

plagiarism was selfish because they don’t appreciate others’ efforts and struggles to produce 

original and quality work. This plagiarism is also contrary to religious values which strongly 

emphasize the moral element. Therefore, this behavior needs to be eradicated.  
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Previous studies had revealed a lot on the causative factors of plagiarism. Factors studied related 

to plagiarism behavior are more on the internal factors of students such as attitude and 

knowledge (Aida & Noor Raudhiah, 2019). In addition, the development of the latest 

technology that allows resources to be easily obtained through internet access also contributes 

to the occurrence of plagiarism (Kocdar et al., 2018). The e-books, e-journals and others are 

made to make it easier for students to access information but have been misused. This 

plagiarism behavior is becoming more prevalent but the optimal solution for this problem to 

the grassroots has yet to be found.  

3. FACTOR OF RESEARCH MISCONDUCT  

3.1. Poor supervision  

Good research practices enable scientists to work together, build the relationship with the public 

and make use of their finding for society benefit. An experienced researcher will be advisors or 

mentors to the new researchers. Their role to guide their mentee to achieve the research 

objective or goals. At the same time, mentee should also be committed and responsible toward 

their mentors. They should concern about the meetings time and work with their mentor. Mentor 

behavior also could influence the new researcher.  

Many new researches could not fully engage with the mentor or supervisor to make decision or 

gain best advice. The supervisors who are often head of department (HOD) have other 

responsibility for academic and administration work where it is difficult to ensure the 

communication between them are sufficient. For example, in clinical practice, the supervisor 

cum head of department is responsible for patient care, training activities and teaching the 

medical students. Thus, informal mentoring might not be the effective system and formal 

mentoring system is needed to ensure mentor-mentee relationship successfully. Close 

mentoring system and adequate ratio trainee to mentor would help increasing the supervision 

quality  (Kornfeld, 2012). 

Even if the new researchers were guided throughout their studies about the research works and 

fund management but still few of them were helped in emotional support particularly when 

were needed (Anderson et al., 2007). Some of the supervisor also believe that their judgement 

did not require verification (Kornfeld, 2012). Hence, conflict also can arise between a mentor 

and mentee. A young researcher who under pressure of promotion, publication and funding 

from the institution tend to commit misconducts (Yu et al., 2020 ; Kornfeld, 2012).The most 

critical issue of research misconduct cause by the intent to deceive. This action is the worst of 

moral conduct of scientific research. 

3.2. Personal circumstances 

3.2.1. Language skills 

The importance of English proficiency cannot be disputed howbeit Bahasa Melayu is the 

national language in Malaysia. This lingua franca is widely used and needs to be mastered, 

especially for students who will explore the knowledge during study in the university, then be 

applied in the workplace as well as secure employment. It is apparent that problems with the 

level of language proficiency especially English make it difficult for students to interpret data 

and produce quality scholarly writing (Shak et al., 2016; Griffiths & Parr, 2001). Therefore, 

they tend to imitate the writing of others for reference purposes or simply copy the work. 

Sometimes students have their own ideas but the limitations of writing in English make them 

engaged with this research misconduct.  

The major concern is the necessity to be proficient in the language which can reduce the 

difficulties. It is important for student to understand the theoretical basis of language learning, 
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which can be explained by ‘practice makes perfect’ and it is a long-life endeavor (Siti Hamin 

et al., 2007). However, there are tools in the form of downloadable software to help students 

make self-revisions on grammar. The ability to self-check the similarity with others works also 

offers a great advantage. The university can take the initiative by exposing them to technology 

towards better language proficiency. 

3.2.2. Knowledge and literacy skills 

Knowledge and literacy skills are very important for university students because almost all 

learning activities require those skills. The consequences of lack of knowledge and literacy 

skills had led to research misconduct. According to UNESCO (2009) in Literacy Assessment 

and Monitoring Programme (LAMP); literacy is the ability to identify, understand, interpret, 

create, communicate and compute using printed and written materials associated with varying 

contexts. Therefore, to succeed, individual students need to have the nature of learning and 

master the learning methods to get knowledge and literacy skills.  

Learning is not just about adding knowledge and remembering re-learned information but is an 

activity of mastering concepts and understand knowledge information and subsequently be able 

to apply it in daily life (Hargreaves, 1996). Learning involves mastering skills and knowledge 

in addition to forming attitudes. Psychological and educational studies show that individuals 

have different skills in the processing of information. This will lead to larger variations in 

learning methods, particularly for finding, storing and multiplying known information (Felder 

& Henriques, 1995). Skills that requires to obtain good scholarly works are problem solving 

and synthesis skills. Those are also closely related to high-level thinking skills that can not only 

help students read and think quickly but can also build students' self-confidence in making a 

decision (Tsingos-lucas et al., 2017; Ayşegül, 2015). However, the skill of synthesizing reading 

materials to be translated into literary writing form requires ongoing training and assessment 

(Tsingos-lucas et al., 2017).  

3.2.3. Time management skills 

Failure in managing time well has been identified as one of the factors leading to stress and 

anxiety. Usually, the cause of students' frequent stress is due to work demands from workplace, 

poor time management, family factors, personal life and role conflict (Giancola et al., 2009). 

Time management is very important in producing good research. Some students take it easy by 

delayed the process of literature review and lab works. Thus, resulting in insufficient 

information and time. This causes them to take shortcuts to copying the existing work, fabricate 

and falsification the results.  

In order to produce a good work, it requires reading and understanding from many sources. 

Hence it is necessary for students to use ample time to ensure the production of quality work. 

Someone must have their own technique and way to organize, manage and divide their daily 

time effectively (Janssen, 2006; Kopper, 2002). This skill is very much needed for student that 

has many tasks to perform in a limited time. It can be considered as a systematic method in 

determining what needs to be done according to priority. Someone who is smart in managing 

and using time will be able to achieve success and satisfaction in life. 

3.3. Inadequate training 

Researchers are obligated to collect accurate, clear and accessible data using proper technique. 

Data collection techniques are different among the research group or study. In some case, 

research data or materials will be required by the funding agencies or journals. Hence, proper 

training in recording, analyzing, storing or sharing data among the research group is needed. 

Regular meeting to discuss data issues and research progress can help monitoring the 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
87



researcher’s performance. Supervisors and mentors are advised to use practical exercise and 

text-matching software in training, supervision and mentoring (Bouter et al., 2016).  

3.4. Competitive Pressure 

According to Fanelli (2010): 

“Competition is encouraged in scientifically advanced countries because it increases the 

efficiency and productivity. The flip side of the coin, however, is that it might conflict with 

their objectivity and integrity, because the success of a scientific paper is more likely to be 

published, to be cited by colleagues and to be accepted by high-profile journals if they report 

results that are “positive” …” 

The paragraph above tells that even though competitions can be good, often time it can lead to 

misappropriation of research. This shows that one of the factors that can contribute to research 

misconducts is competitive pressure. Examples of the pressure includes organizational climate, 

personal and professional pressure, and job insecurities (Davis et al, 2006). The environments 

in which a research is conducted are said to be contributive towards research misconducts. 

Besides the environment, the interpersonal relationships within the organisations have been 

identified as one of the important elements to the culture of an organisation. It is suggested by 

Morrison (1990) that the lack of relationship between supervisors and those who they supervise, 

and pressure to publish are the few factors contributing to fraud.  

Based on a research done by Yu et al (2020), the top three factors for scientific misconduct are 

individual morality, pressure for promotion and pressure for publishing. Not only that, based 

on the same paper, more than 50% out of 278 subjects felt that the pressure for publication, 

promotion and external funding were high. This shows that the pressure for promotion can be 

considered as one of the main factors contributing to research misconducts.According to the 

study conducted by Parlangeli et al. (2019), it shows a worryingly clear relationship between 

stress and unethical behavior. The research was conducted with the participation of 793 

researchers in Italy and the data indicates that the misconducts are happening at an alarming 

rate. The reported stress level is high, as is the perceived job insecurity, both impacts job 

satisfactions level.  

4. HOW TO OVERCOME 

The consequences of research misconducts can lead towards a cataclysmic effect, not only on 

the guilty party, but also their colleagues and the research institutes. A misconduct can create a 

distrustful environment among peers. Not to mention, the act of research misconducts is 

considered as a breach of trust between the researchers and their funding agencies. Most 

importantly, the act of research misconducts can cause the loss of confidence from the public 

in terms of the integrity of the researchers (Research Misconduct | Responsible Conduct of 

Research, n.d.). However, these consequences can be avoided through various methods.  

There are two groups who are responsible in overcoming research misconducts which the 

researchers and the administrative body of the research institute. 

According to Streefkerk (2020), there are four methods that can be taken to prevent research 

misconduct: 

• Source tracking and keeping notes organized 

The sources are not limited to journals and thesis only. It can include videos and 

websites. One of the easier ways to track an idea is to append keywords, facts or phrases 

related to the idea. 

• Quote and paraphrase 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
88



According to Ashford Writing Center website, quoting “involves copying short 

sentences or passages from the original text word-for-word”. Paraphrasing, on the other 

hand, is to change the words and wording of the sentence without changing the meaning 

of the sentence. Paraphrasing can also be done by taking a part of the text and combine 

it with your own words. 

• Citation of the original source 

This can be done by using in-text citation or footnote citation that credits the original 

author. This citation would allow the readers to locate the sources themselves. It is very 

important to give credits where it is due. 

• Use plagiarism checkers 

The plagiarism checkers technology will scan through documents and compare them to 

its huge database, consisting of publications and websites. It will also highlight passages 

that are similar to other texts.    

On the administrative perspective, there are several strategies that can be implemented to reduce 

the frequency of research misconducts in general, according to Ford (2018) and Horbach et al. 

(2020). The strategies include the enforcement of policies that govern academic research, set 

standards for supervision of all testing, enforce expectations for process rigor and establishing 

proper reporting procedure: 

• Enforcement of policies that govern academic research 

To enforce the policies governing academic research, it is important to make sure that 

everyone in the research environment knows that they each play a part to protect the 

integrity of the research. Examples of actions that can be taken to raise the awareness 

of research misconducts include reminders by posters and discussions on this issue at 

every level in the research environment. Leaders should also play their role to make sure 

that there will be no retaliation for reporting concerns regarding misconducts and to take 

their comments seriously. 

• Set standards for supervision for all testing 

The expectations of transparency among team members should be clarified by the 

leader. Leaders should also look into the quality of mentoring programs provided for 

new researchers and lab assistants in an effort to strengthen the relationships between 

mentors and mentees. All in all, the main point is to foster a collaborative environment 

and establish the basis of communication and trusts among researchers. 

• Enforce expectations for process rigor 

This can be via providing checklists that must be abided when doing research, and 

holding the researchers accountable for their completion and adherence. On the 

researcher part, they should keep detailed notes on the tests and results achieved. These 

checklists and notebooks should record every research to avoid research misconducts. 

• Establishing proper reporting procedure 

The procedures should address the issues such as power imbalance and the fear of not 

being taken seriously, and it should take the position of an organization’s less powerful 

members such as junior researchers. The implementation of the procedure could help to 

reduce the culture of complacency and cynicism that normalizes research misconducts.  
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ÖZET 

İnsanın yaptığı her eylem, etik bir değer içerir. Mesleki uzmanlaşma ile ilgili olan her davranış 

da kendine özgü etik kodlar içerir. Sosyal hizmetin mikro, mezzo, makro, krono, eko sistem ve 

bireylerin farklılıkları perspektifi ile oluşturduğu modeller, alan çalışanlarına bireylerin 

öznelliğini anlama konusunda kolaylık sağlar. “Sosyal hizmet insana ve topluma yardım 

bilgisini ve hareketini içerir. İnsanın doğayla ve insanın insanla etkileşiminin yapısı ve 

değişimi, sosyal hizmetin yardım çabasının, bilgisinin ve bu alandaki mesleki hareketlerin 

gelişmesine neden olmuştur” (Cılga 2001, 30). 

Gerek dünyada gerekse Türkiye’de sosyal hizmet eğitimi sosyal hizmetin evrensel ilkelerini ve 

etik değerlerini kavramayı ve benimsemeyi de kapsar. Sosyal hizmet değerleri çerçevesinde 

gelişen etik değerlerin birbiri ile ilişkili iki alandan etkilendiğini görebiliriz. İki alandan ilki 

sosyal hizmet mesleğinin yaygınlaşması ile birlikte evrensel etik değerlerin farklı dönem ve 

coğrafyalarda çeşitli kültür ve sorunlarla karşılaşması, ikincisi de bu tarihsel süreç içerisinde 

insan ve toplum model ve anlayışlarındaki değişimlerin etkisi olarak özetlenebilir. İlki ağırlıklı 

olarak antropoloji, ikincisi de antropoloji ve sosyoloji bilimlerinin de alanına girmektedir.  

Sosyal hizmet alanında çalışanlar, sosyal bilimler ve sağlık bilimlerine ait değer hiyerarşileri, 

evrensel insan hakları ve kültürel farklılıklar, danışanın yüksek yararı ve toplumsal fayda, 

mahremiyet ve ihbar yükümlülüğü benzeri etik ikilemlere yol açabilecek değer çatışmaları ile 

karşılaşırlar. Bu çalışmada, müfredatlarına “meslek etiği” dersi yanında “sosyal hizmet etiği” 

dersi de eklenen sosyal hizmet son sınıf öğrencilerinin mesleki değerleri içselleştirme 

durumlarını tespit etmek amacıyla 25 yeni mezun sosyal hizmet uzmanının tamamı ile anket 

uygulaması yapılmış ve sonuçları tartışılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Sosyal Hizmet, Deontoloji, Etik kodlar, Ethical Dilemma, Faydacı Etik 

 

RESEARCH ON AWARENESS OF ETHICAL PRINCIPLES AND 

RESPONSIBILITIES OF SOCIAL WORK FINAL STUDENTS 

 

ABSTRACT 

Human behavior in each condition contains an ethical value. Every behavior related to 

professional specialization also contains its own ethical codes. The models created by social 

work profiency with the perspective of micro, mezzo, macro, chrono, eco-system and the 

differences of individuals provide convenience for field workers to understand the subjectivity 

of individuals. “Social work includes knowledge and action to help people and society. The 

structure and change of human’s interaction with nature and human’s interaction with other 

human has led to the development of social work's helping efforts, knowledge and professional 

movements in this field” (Cılga 2001, 30). 
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Both in the world and in Turkey, social work education includes understanding and adopting 

the universal principles and ethical values of social work. We can see that ethical values 

developed within the framework of social work values are influenced by two interrelated fields. 

The first of the two areas can be summarized as the universal ethical values encountering 

various cultures and problems in different periods and geographies with the spread of the social 

work profession, and the second can be summarized as the effect of changes in human and 

social models and understandings in this historical process. Anthropology field includes the 

first, the second is also in the field of anthropology and sociology. 

Social workers face value conflicts that can lead to ethical dilemmas such as value hierarchies 

of social and health sciences, universal human rights and cultural differences, client's best 

benefit and social benefits, privacy rights and reporting obligation. In this study, a questionnaire 

was applied to all 25 newly graduated social workers in order to determine the internalization 

of professional values of social work senior students, whose "professional ethics" course was 

added as well as "social work ethics" course, and the results were discussed 

Keywords: Social Work, Deontology, Ethical Codes, Ethical Dilemma, Utilitarian Ethics 

 

1. GİRİŞ 

1.1. Sosyal Hizmet Etiğinin Gelişimi 

İnsanın yaptığı her eylem, etik bir değer içerir. Mesleki uzmanlaşma ile ilgili olan her davranış 

da kendine özgü etik kodlar içerir. Sosyal hizmet bilim ve mesleği, en temelde insanın 

varoluşsal değeri üzerinden etik düzlemlerini oluşturmuştur. Sosyal hizmetin mikro, mezzo, 

makro, krono, eko sistem ve bireylerin farklılıkları perspektifi ile oluşturduğu modeller, alan 

çalışanlarına bireylerin öznelliğini anlama konusunda kolaylık sağlar.  

“Sosyal hizmet insana ve topluma yardım bilgisini ve hareketini içerir. İnsanın doğayla ve 

insanın insanla etkileşiminin yapısı ve değişimi, sosyal hizmetin yardım çabasının, bilgisinin 

ve bu alandaki mesleki hareketlerin gelişmesine neden olmuştur” (Cılga 2001, 30). Sosyal 

hizmet pratiğinin ana beş bileşeni (Değerler, Yetki, Bilgi, Yöntem, Amaç), arasında değerler 

de geçer (Barlett 1958). Bu bağlamda sosyal hizmet, bilim ve meslek olarak ortaya çıktığı 

dönemlerde bir değerler bütünü ile birlikte ortaya çıkmıştır. Zira “sosyal hizmetin meslekleşme 

sürecinin en önemli dinamiklerinden biri ‘etik’tir ve etik eylemde bulunma gerek kişi olarak 

gerekse meslek elemanı olarak sosyal hizmet uzmanının birincil sorumlulukları arasındadır” 

(Özateş 2010, 85). Bu nedenle uygulamalı bir bilim dalı olan “sosyal hizmetin çatısı, bildiğimiz 

kadarıyla, bir değerler dizisidir” (Levy, 1964 ve 1973; 35 akt. (Reamer 2018) de denebilir. 

Gerek dünyada gerekse Türkiye’de sosyal hizmet eğitimi sosyal hizmetin evrensel ilkelerini ve 

etik değerlerini kavramayı ve benimsemeyi de kapsar. “Sosyal hizmetin etik kurallarının 

önsözünün dikkate değer bir özelliği de sosyal hizmet misyonunu temel alan altı değeri (hizmet, 

sosyal adalet, bireyin onuru ve değeri, insan ilişkilerinin önemi, dürüstlük ve güvenilirlik, 

yetkinlik) vurgulamasıdır” (Duyan 2016, 112).  

Ancak bu kavramlar bir anda ortaya çıkmamıştır ve ilk yayınlandığı hali (Barlett 1958, 5-8) 

tarihsel süreci içerisinde sabit kalmamıştır. “Deneyimler arttıkça değişir, bu nedenle değerlerin 

gelişimsel ve evrimsel bir doğası vardır. Sosyal hizmet mesleğinin görevi bir dizi temel 

değerden kaynaklanmaktadır. Bu temel değerler mesleğin tarihi boyunca sosyal hizmet 

uzmanları tarafından kabul edilen, sosyal hizmetin kendine özgü amaç ve bakış açısının temel 

dayanağıdır” (Duyan 2016, 100). Bu gelişime baktığımızda, sosyal hizmet değerleri 

çerçevesinde gelişen etik değerlerin birbiri ile ilişkili iki alandan etkilendiğini görebiliriz. İki 

alandan ilki sosyal hizmet mesleğinin yaygınlaşması ile birlikte evrensel etik değerlerin farklı 
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dönem ve coğrafyalarda çeşitli kültür ve sorunlarla karşılaşması, ikincisi de bu tarihsel süreç 

içerisinde insan ve toplum model ve anlayışlarındaki değişimlerin etkisi olarak özetlenebilir. 

İlk alan olarak belirttiğimiz değişimin başını çeken evrenselcilik ve göreselcilik tartışmaları, 

sosyal hizmet uzmanlığının ve çalışma alanlarının küreselleşmesi ile yalnızca uluslararası ve 

ulusötesi çalışmalarla değil aynı zamanda çokkültürlü ülkelerin artmasıyla daha da artmıştır. 

Böylece dört farklı yaklaşım ortaya çıkmıştır: evrensel etik değerlerin kültürel kodlarla ilgisi 

olmadığını savunanlar, evrensel değerleri kültürel yerel konulara adapte edilebilir bulanlar, 

yalnızca kültürel kodların önemini çoğulculuk adına savunanlar ve kültürel kodların 

içerisindeki uyumlu kodların evrensel etiğe uygun olduğunu savunanlar (Healy 2007, 11-12). 

Sosyal hizmetin, bireylerin değeri ve farklılıkları konusunda kullandığı etik kodlar, buradaki 

dört farklı yaklaşımı da kapsamakta, öznel müdahalelerde bulunabilmesi için bu dört alanın 

ayrıştığı özgül bilgiyi ve kesiştikleri ana bileşenleri kavraması gerekir.  

İkinci alanın anlaşılması için ise konunun tarihsel sürecinin dikkate alınması gerekir. Sosyal 

hizmet disiplini, sosyal hizmetin değerleri üzerine kurulan sosyal hizmet etiği gelişimi ile 

paralel olarak ilerlemiştir. 1919 yılından önce mesleğin etik kuralları için taslak oluşturma 

girişimlerinde bulunulmuştur. 1922 yılında Amerikan Aile Refahı Derneği sosyal hizmette etik 

sorunlar konusundaki çalışmalar için bir etik komitesi oluşturmuştur. 1947 yılına dek etik 

kurallar resmi olarak yayınlanmamıştır. Amerikan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 

kurulduktan beş yıl sonra, 1960 yılında ilk etik kurallar oluşturulmuştur. Hemen ardından, 

birçok sosyal hizmet dergisi etik konular hakkında yayınlar hazırlamıştır (Duyan 2016, 100-

101). Bu dönemde “ilk etik kuralların Mary Richmond tarafından hazırlandığı belirtilir 

(Pumphrey 1959). Bu dönem, “müracaatçının moralitesine odaklanan 1950’li yıllardır” (Özateş 

2010, 92). 

Bir sonraki dönemde ise “odak, mesleğin ve uygulayıcının moralitesi, etiği ve değerleridir” 

(Özateş 2010, 92). 1950’li yılların sonunda Kant’ın ‘insana saygı ilkesi’ temelinde rahip 

Biestek’in oluşturduğu yedi ilke (1961 akt. Banks, (Banks 2001, 26) şöyledir: 

Bireyselleştirme ilkesi ile bireyin topluma uyumundan çok bireyin özgürleşmesi, 

Duyguların anlamlı dışavurumu ilkesi ile duyguların amaca yönelik olarak anlamlı şekilde ifade 

edilmesi, 

Kontrollü duygusal katılım ilkesi ile duyguların inkâr edilmeden çalışmaya katılması,  

Kabul etme ilkesi ile her insanın öncelikle saygıya ve onura sahip olduğu düşüncesi, 

Kabul etme ilkesi ile uzmanın müracaatçısını önyargı ve kişisel yargılardan uzak tarafsız bir 

şekilde değerlendirmek 

Yargılayıcı olmayan tutum ilkesi ile müracaatçıların kişiliklerini değil, davranış ve tutumlarını 

değerlendirmek esas alınır. 

Sosyal hizmet etiği, bu ilkelerden yola çıkarak nesnel bir temel geliştirmiştir (Öztürk 2009, 

109). Oysa bu durumda, “danışan, müracaatçı ya da fayda sağlayanın yararı ya da moralitesi ve 

uygulayıcının moralitesi” arasındaki ilişki, sosyal hizmet uzmanlarının uygulama alanına karşı 

etik sorumluklarının ihlaline, çalıştıkları vakaya ilişkin yaşam senaryolarında kendilik 

deneyimlerini yansıtmalarına, bu durumda özneye özgün çözüm formülasyonlarını keşfetme 

ilkesinden uzaklaşmalarına yol açmaktadır.  

1960’lı yılların sosyal hareketleri, doğa bilimleri paradigmalarının epistemolojik ve ontolojik 

temellerini sarsmıştır (Lena Dominelli; Margaret Holloway 2008, 1012). Bu yıllardaki “‘sosyal 

refah hakları’, ‘mahkûm hakları’, ‘hasta hakları’ ve ‘insan hakları’ gibi önemli sorunlar ile ilgili 

yoğun sosyal tartışmalar ve bu konudaki olumlu aksiyonlar birçok ahlak felsefecisinin çağdaş 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
94



sorunlarla ilgilenmesine neden olmuştur (Duyan 2016, 114). “Özellikle tıp etiği alanında 

uygulamalı ve profesyonel etiğin 1970’li yıllarda gelişmesi ile birlikte mesleki uygulamalarda 

karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek mesleki etiğin odağı haline gelmiştir” (Duyan 2016, 

114). 1980’li yıllarda sosyal hizmet etiği, uygulayıcıların karşılaştığı acil ve pratik etik 

problemlerle baş edilebilmesi için etik ilke ve yaklaşımlara başvurulması çabalarından 

etkilenmiştir. Sosyal hizmet etiğindeki en güncel değişim, meslekte etik konulara ilişkin 

anlayıştan gelişmiştir. Meslek etiği, müracaatçının moral kurallarına ilişkin meselelerin hâkim 

olduğu periyottan etik ikilemlerin tanımlanması ve analizi, etik açıdan riskli durumların 

yönetimi, uygulayıcılar arasında etik olmayan eylemlerle yüzleşilmesine doğru gelişir (Özateş 

2010, 92). 

1.2. Etik İkilemler 

Sosyal hizmetin uygulamalı bir bilim olarak günlük hayatın içerisinde olması yönüyle diğer 

‘meslek etikleri’ gibi sosyal hizmet etiği de ne yalnızca evrensel doğruların peşindedir ne de 

günlük sorunlara palyatif (kısa vadeli) çözümler üretmek peşindedir. Bir diğer ifade ile yalnızca 

belirli bir kişinin belirli bir anda karşılaştığı sorunu o an en doğru şekilde çözmeye çalışmak ya 

da yalnızca teorik olarak çözülebilecek ‘doğru eylem nedir?’ in cevabını bulmak peşinde 

değildir. Meslek etiklerinin bugün aradıkları şey, özel türden normlardır. Bu normlar, mesleği 

icra edenlerin hepsinin ve her yerde kararlarını ve eylemlerini belirler. Bu normların kişilerin 

sahip oldukları dünya görüşlerinden, kültürlerinden, ideolojilerinden, dinlerinden bağımsız 

olarak uygulanmaları beklenir (Kuçuradi 2003, 7). 

Söz konusu normların mesleki uygulama sırasında birbirleri ile çatışması olasıdır. “Etik 

ikilemler basit bir şekilde çatışan değerleri içerir” (Reamer 2018, 33) ve mesleğin 

uygulanmasında “sonsuz bir etik ikilem alanıyla ve çok farklı etik ikilemlerle karşı karşıya 

gelinmektedir” (Duyan, Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri 2016, 

114).  

2. ARAŞTIRMA KONUSU VE YÖNTEM 

2.1. Araştırma Konusu ve Önemi 

Zaman içerisinde mesleğin yöntemleri, yerel ihtiyaçlara göre öncelikleri değişmektedir ancak 

sosyal hizmet bir değerler bütünü olarak ortaya çıkmıştır.  

Bu nedenle sosyal hizmet eğitiminde temel, sosyal hizmet değerlerinin içselleştirilmesidir. 

Bu değerlerin içselleştirilmesi, zaman ve mekân ve teknolojik gelişmelerle değişen ihtiyaçlara 

rağmen mesleği, verimsiz tartışmalardan da koruyacaktır. 

2.2. Araştırma Yöntemi 

İstanbul Esenyurt Üniveritesi’nde sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal hizmet mesleğinin değer 

temelini gördükleri uygulamalarla bütünleştirmeleri ve staj yaptıkları farklı kurumlardaki farklı 

uygulamaları tartışarak mesleki etik değerleri içselleştirmelerini sağlamak amacıyla Sağlık 

Bilimleri Fakültesi’nde ortak olarak verilen ‘Meslek Etiği’ dersi dışında, Sosyal Hizmet Bölüm 

Müfredatına ‘Sosyal Hizmet Etiği’ adında ders eklenmiştir.  

Bölümün 25 kişiden oluşan son sınıf öğrencileri ile, mezuniyet öncesi yapılan anket yoluyla 

dersin işlevselliğinin çok boyutlu olarak irdelenmesi amaçlanmıştır. 

Anket, çevrimiçi olarak, Google Formlar üzerinde hazırlanmış ve 11.7.2018 ile 5.8.2018 

tarihleri arasında uygulanmıştır.  

2.3. Anket Soruları  

1. Mezun olduğunuz üniversitenin adınız yazınız.  
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2. Mezuniyet yılınızı seçiniz. 

3. Lisans eğitimi aldığınız bölümün eğitim türünü işaretleyiniz. 

Uzaktan Eğitim 

Açık Öğretim 

Örgün (Aktif Katılımlı - Yüz Yüze) Öğretim 

4. Eğitim derecenizi belirtiniz. 

Lisans 

Yüksek Lisans 

Doktora 

5. Lisans eğitiminizde "Sosyal Hizmet Etiği" dersi aldınız mı? 

Evet 

Hayır 

6. Etik değerleri somuttan çok soyut alana yakın buluyorum. 

Tamamen katılıyorum 

Katılıyorum 

Fikrim yok 

Katılmıyorum 

Hiç katılmıyorum 

7. Mesleki müdahalelerde vicdan ve legal sınırlar arasında kalırsam genellikle 

değerlendirmem şu aralıkta olur. (1 - 5 aralığında "vicdan 1 ve legal sınırlar 5 olmak 

üzere" bir rakam işaretleyiniz) 

1  2  3  4  5 

8.Mesleki müdahalelerde danışanın yüksek yararı ve legal sınırlar arasında kalırsam 

genellikle değerlendirmem şu aralıkta olur. (1 - 5 aralığında "danışanın yüksek yararı 1 

ve legal sınırlar 5 olmak üzere" bir rakam işaretleyiniz.) 

1  2  3  4  5 

9.Mesleki müdahalelerde mesleki değerler ve legal sınırlar arasında kalırsam genellikle 

değerlendirmem şu aralıkta olur. (1 - 5 aralığında "mesleki değerler 1 ve legal sınırlar 5 

olmak üzere" bir rakam işaretleyiniz.) 

1  2  3  4  5 

10. Mesleki müdahalelerde vicdanım ve meslek etiği arasında kalırsam genellikle 

değerlendirmem şu aralıkta olur. (1 - 5 aralığında "vicdanım 1 ve meslek etiği 5 olmak 

üzere" bir rakam işaretleyiniz.) 

1  2  3  4  5 

11. Birlikte çalışacağım meslek gruplarının görüşlerini almak meslektaşlarımın 

görüşlerini almak kadar önemlidir. 

Tamamen katılıyorum /Katılıyorum / Fikrim yok / Katılmıyorum / Hiç katılmıyorum 
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12. Sosyal Hizmet Uzmanının topluma karşı sorumluluğu, danışana karşı 

sorumluluğundan öncedir. 

Tamamen katılıyorum /Katılıyorum / Fikrim yok / Katılmıyorum / Hiç katılmıyorum 

13. Sosyal hizmet bilim ve mesleğinin etik değerleri tamamen evrenseldir.  

Tamamen katılıyorum /Katılıyorum / Fikrim yok / Katılmıyorum / Hiç katılmıyorum 

14. Görüşülenlerin kültürel değerlerini öğrenmek (onları anlamak için) (bu değerlere 

saygı duyduğumuz için) önemlidir. 

Tamamen katılıyorum /Katılıyorum / Fikrim yok / Katılmıyorum / Hiç katılmıyorum 

15. Mesleki değerlerim, klinik (yüzyüze) uygulamalarda önemlidir ancak bu alan 

dışında kendi değer yargılarımla yaşarım. 

Tamamen katılıyorum /Katılıyorum / Fikrim yok / Katılmıyorum / Hiç katılmıyorum 

16. Güven ilişkisi, mesleki uygulamada başarının temelidir.  

Tamamen katılıyorum /Katılıyorum / Fikrim yok / Katılmıyorum / Hiç katılmıyorum 

17. Bireysel ahlakı olmayanın mesleki etiği de olmaz. 

Tamamen katılıyorum /Katılıyorum / Fikrim yok / Katılmıyorum / Hiç katılmıyorum 

18. Aşağıdaki maddelerden sizin için önemli olanları seçiniz. 

Doğru Bilgilendirme 

Mahremiyet 

Danışanın Yüksek Yararı 

Mesleki İtibar 

Toplumsal Yarar 

Çalışılan Kurumun Yararı 

Bireyin Özgürlüğü 

3. BULGULAR ve SONUÇ 

3.1. Katılımcılar Hakkında Bulgular 

Araştırma, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde Sosyal Hizmet Bölümü’nde eğitim alan tüm son 

sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %92’si “Sosyal Hizmet Etiği” 

başlıklı dersi almıştır. %8’lik grup ise önceki dönemlerde başka üniversitelerden dikey ya da 

yatay geçiş yolu ile kayıt yaptırmış öğrencilerden oluşmaktadır.  
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Çalışmaya katılan öğrencilerin %80’i, etik değerleri somut bir kavramsallaştırma ya da mesleki 

uygulamalara akredite etmek yerine, soyut alana daha yakın bulduklarını ifade etmişlerdir.  

 

3.2. Etik İkilemler Konusundaki Bulgular 

Sosyal hizmet uzmanları, sosyal hizmet eğitimi sırasında, sonrasında, görüşmeler ve vaka 

çalışmaları sırasında, bireysel yaşamlarında ve profesyonel meslek uygulamalarında sürekli bir 

şekilde etik ikilemler ile karşılaşırlar. Bu bağlamda vicdan (bireysel ahlak), meslek etiği ve 

legal sınırlar üçgeni arasında çeşitli örtüşmeler ve çelişkiler yaşanması doğaldır ancak sosyal 

hizmet eğitimi sırasında bu durumu yönetmenin yolu da öğretilmektedir. 

Çalışmaya katılan son sınıf öğrencilerinin %80’i etik ve değer kavramlarını soyut kabul etmekte 

ve mesleki yaşantının dışında kümeleştirmekteyken, öğrencilere yönlendirilen “Mesleki 

Müdahalelerde Vicdan ve Legal Sınırlar” arasındaki seçimlere ilişkin verilen yanıtlarda 

%48’lik temsil alanında kalan öğrencilerin kararsızlık ifade ettiği gözlemlenmiştir.  
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Öğrencilerin “vicdan ve legal sınırlar” arasında etik karar verme potansiyeli %16’lık bir alanla 

legal sınırlara yakın tanımlanmıştır. Etik kavramının özümsenmesine ilişkin ihtiyaç %80 

rasyonalize edilme ihtiyacı ve %16’lık sosyal hizmet etik ilke ve sınırlarına yakınlık marjında, 

doğru korelasyon ile tanımlanabilmektedir. Çünkü legal alan, sınırları vicdan gibi diğer 

başlıklara göre daha soyut kalmaktadır. 

Araştırmaya katılan öğrencilere, etik ikilem alanlarını oluşturabilecek bir diğer isimlendirme 

ile davranış şemaları üzerinden, “mesleki müdahalelerde danışanın yüksek yararı ve legal 

sınırlar arasında kalma ihtimalleri” sorulmuştur. 

 

Çalışmaya katılan öğrencilerin, temsilde en büyük değeri sağlayan %32 oran ile “kararsızlık” 

ifade ettiği gözlemlenmiştir. 

Sosyal hizmet müdahalesinde “bireylerin değer yargıları, saygınlıkları, biriciklikleri” ve etik 

ikilemde çözümleme aracı olarak kullanılan “mesleki değerler” kavramlarının yeterliliğine ve 

ilişkisine bakmak amacıyla öğrencilere “mesleki müdahalelerde değerler ve legal sınırlar 

arasında kalma ihtimalleri” sorulmuştur. 
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Öğrencilerin benzer bir etik handikap refleksi ile temsili en yüksek olan %40’lık aralıkta 

“kararsızlık” belirttiği izlenmiştir. 

Çalışmaya katılan öğrencilere “vicdanları ile mesleki etik ilke ve değerler” arasında etik ikilem 

yaşama ihtimali üzerine yönlendirilen soruya verilen cevaplarda, son sınıf öğrencilerinin 

verdiği yanıtlarda en büyük kesitte %48’lik kısmının etik karar verme sürecinde belirsizlik 

yaşadığı ve “kararsızlık” beyan ettiği gözlemlenmektedir: 

 

Bu tespitimizi, sosyal hizmet değerlerinin evrenselliğine dair soruya verilen cevaplar 

desteklemektedir: 
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Çalışmaya katılan öğrencilere yöneltilen bir diğer sorunun cevabı %96 oranında, farklı meslek 

gruplarının görüşlerini almanın öneminin farkında oldukları anlaşılmaktadır.  

 

Sosyal Hizmet alanı, farklı mesleki birikimlerin deneyimleri ile birlikte gelişmiştir ve karşılıklı 

çatışmadan çok paylaşım ve diyaloğa dayalıdır. Öğrencilerin bu değerleri zorlanmadan 

içselleştirdikleri görülmektedir. 
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3.3. Baskı Karşıtı Yaklaşım ve Kültürel Yetkinlik Konusundaki Bulgular 

 

Sosyal Hizmet alanında yaşanan bir diğer çatışma da birey ve toplum karşıtlığı konusundadır.  

 

Öğrencilere bu tartışma ile ilgili soru yöneltildiğinde, verilen cevapların dağınık bir model 

görünümünde olmasıyla birlikte tamamen katılıyorum ve hiç katılmıyorum seçeneklerinin en 

düşük seviyede tercih edildiğini görmekteyiz. 

Sosyal hizmet müdahalesinin başarılı olması, yarar sağlayıcı ve uzman arasındaki ilişkinin 

mümkün olduğunca baskı içermemesine bağlıdır. Hiyerarşi ve asimetrik güç, bu duruma engel 

oluşturur. Buraya kadar anlattığımız sürecin sağlıklı ilerlemesi için, kültürel yetkinlik, etik 

meslek müdahaleler için gereklidir. Bu konudaki kanaat ölçmek amaçlı sorumuza öğrencilerin 

tamamına yakını olumlu cevap vermişlerdir:  
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3.4. Bireysel Değerler ve Mesleki Değerlerin İçselleştirilmesi Hakkındaki Bulgular 

Sosyal hizmet etiği alanında çatışmalı konulardan bir diğeri ise mesleki uygulama ve 

profesyonellik konusundadır. Öğrencilerin değer çatışması yaşamamaları için sosyal hizmet 

değerlerinin hem bireysel değerleri hem kendi kültürel değerleri ile uyumlu olması gerekir.  

 

Konu ile ilgili soruya verilen yanıtlara bakıldığında tamamen katılıyorum ve katılıyorum 

diyenlerin toplam yüzdesi %44, hiç katılmıyorum ve katılmıyorum diyenlerin toplam yüzdesi 

ise %44 ile eşit olarak dağılmıştır.  

Bireysel değerler ve mesleki değerler ilişkisi üzerine yöneltilen bir diğer soruda ise  
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Öğrencilerin %88’inin tamamen katılıyorum ve katılıyorum cevabı vererek, her iki alanın 

ilişkisi üzerine öğrencilerin farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir.  

Son iki grafik birlikte değerlendirildiğinde son sınıf öğrencileri her ne kadar uygulamalı dersler 

ve staj süreçlerinde mesleki uygulamanın farklı alanlarıyla yüzleşmiş olsalar da yetki sahibi 

oldukları iki yıllık bir süre mesleki uygulamadan sonra bahsettiğimiz sentezi yapmaları 

mümkün görünmektedir. 

 

 
 

“Herhangi bir etik ikilemin hangi parçasının bir diğerinden daha önemli olduğuna karar 

verebilmek ve daha sonra bu karara göre hareket edebilmek için bir hiyerarşi oluşturulabilir 

(Kirst-Ashman ve Hull 1999) (Duyan, Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale 

Yöntemleri 2016, 114). 

Bu noktada öğrencilerin etik değerler hiyerarşilerini aydınlatması beklenen soru yöneltildiğinde 

verilen cevaplarda, öncelikli olarak (%88) Mahremiyet, Danışanın Yüksek Yararı ve Toplumsal 

Yarar’ın önemli görüldüğü, bunu %84’lük bir oran ile Doğru Bilgilendirme, %80’lik bir oran 

ile Bireyin Özgürlüğü ve %56’lık bir oranda Mesleki İtibar’ın önem sırasında üstlerde olduğu 

görülmüştür:  
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Bu soruda mahremiyet, Danışanın Yüksek Yararı ve Bireyin Özgürlüğü seçeneklerini 

işaretleyenlerin tamamının 16 numaralı soruda güven ilişkisinin mesleki uygulamada 

başarının temelidir sorusuna Tamamen Katılıyorum ve Katılıyorum cevabını veren 

öğrencilerin oluşturduğu görülmüştür.  

4. TARTIŞMA VE TAVSİYELER 

Sosyal hizmet uygulama alanlarında, meslek elemanlarının yüzleştiği etik sorunlar hakkında 

beliren kaygılar, ‘uygulamalı etik’ üzerine tamamen yeni bir vurguya neden olmuştur (Reamer 

2018, 14).  Bu bağlamda çalışmada, “Sosyal Hizmet Etiği” dersi alan öğrencilerin, etik 

kavramını mesleki uygulamalarının içinde bir değerlendirme kriteri olarak benimseme 

durumları incelenmiştir.  

Çalışmaya katılan öğrencilerin %80’i, etik değerleri somut bir kavramsallaştırma ya da mesleki 

uygulamalara akredite etmek yerine, soyut alana daha yakın bulduklarını ifade etmişlerdir. 

Burada, ‘Sosyal Hizmet Etiği’ dersi ile birlikte, öğrencilerin etik kodları kavramsallaştırmakta 

farkındalık kazandığı ancak mesleki uygulamaların içine akredite etmekte güçlük çektiği 

izlenmiştir. Bu bağlamda, etik kodların sosyal hizmet eğitimi içinde bir analiz kategorisi 

kullanılması ve izlem yöntemi olarak müfredatın içeriğine yerleştirilmesi gerektiği 

izlenmektedir.  

Sosyal hizmet uzmanları, sosyal hizmet eğitimi sırasında, sonrasında, görüşmeler ve vaka 

çalışmaları sırasında, bireysel yaşamlarında ve profesyonel meslek uygulamalarında sürekli bir 

şekilde etik ikilemler ile karşılaşırlar. Bu bağlamda vicdan (bireysel ahlak), meslek etiği ve 

legal sınırlar üçgeni arasında çeşitli örtüşmeler ve çelişkiler yaşanması doğaldır ancak sosyal 

hizmet eğitimi sırasında bu durumu yönetmenin yolu da öğretilmektedir.  

Çalışmaya katılan yeni mezunların %80’i etik ve değer kavramlarını soyut kabul etmekte ve 

mesleki yaşantının dışında kümeleştirmekteyken, öğrencilere yönlendirilen “Mesleki 

Müdahalelerde Vicdan ve Legal Sınırlar” arasındaki seçimlere ilişkin verilen yanıtlarda 

%48’lik temsil alanında kalan öğrencilerin kararsızlık ifade ettiği gözlemlenmiştir. 

Buradaki seçim ya da seçimsizlik ve sosyal hizmet metodolojisi arasında oluşan ayrım, sosyal 

hizmet müdahalesinde “etik ikilem” kavramında karşılaşılan paradigmaları karşımıza 
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çıkarmaktadır. Sosyal hizmet müdahalesinde etik kavramının yöntemle ve beceri ile kesişme 

alanının daraldığı, bu sebeple rasyonalize edilemeyen (%32+%48) %80’lik etik ve değer 

sorgulamasının uygulama pratiğine entegre olamadığı izlenmektedir. Dolayısıyla, öğrencilerin 

“vicdan ve legal sınırlar” arasında etik karar verme potansiyeli %16’lık bir alanla legal sınırlara 

yakın tanımlanmıştır. Etik kavramının özümsenmesine ilişkin ihtiyaç %80 rasyonalize edilme 

ihtiyacı ve %16’lık sosyal hizmet etik ilke ve sınırlarına yakınlık marjında, doğru korelasyon 

ile tanımlanabilmektedir. Çünkü legal alan, sınırları vicdan gibi diğer başlıklara göre daha soyut 

kalmaktadır. 

“Yazılı olan bu evrensel ahlâklılık normları, diğer bazı yararları yanında, yasaların 

türetilmesinde önemlidir: Kişiler eylemde bulunmak zorunda oldukları, ama hakkında yeterince 

bilgi sahibi olmadıkları durumlarda, kamu yaşamında -ulusal ve uluslararası düzeyde insan 

onurunu koruma olasılığını artırıyor, ama insan onurunu korumayı kayıtsız şartsız güvence 

altına almıyor. Çünkü normlar, etik değer koruyucu kararlar almaya veya eylemde bulunmaya 

yetmiyor. Bunun nedeni de eylemde bulunmak zorunda olduğumuz her durumun tek-eşsiz 

olmasıdır. Bir durumda bir norma uygun davranmak, ama etik bakımdan değersiz davranmak 

mümkündür. Kant’ın ‘ödevden dolayı’ ve ‘ödeve uygun’ davranmak ayırımı, iki kişinin 

görünüşte aynı davranışının, eylemler olarak değer farkını açıkça gösteriyor” (Kuçuradi 2003, 

9) 

Araştırmaya katılan öğrencilere, etik ikilem alanlarını oluşturabilecek bir diğer isimlendirme 

ile davranış şemaları üzerinden, “mesleki müdahalelerde değerler ve legal sınırlar arasında 

kalma ihtimalleri” sorulmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin, temsilde en büyük değeri 

sağlayan %32 oran ile “kararsızlık” ifade ettiği gözlemlenmiştir. 

Sosyal hizmet müdahalesinde “bireylerin değer yargıları, saygınlıkları, biriciklikleri” ve etik 

ikilemde çözümleme aracı olarak kullanılan “mesleki değerler” kavramlarının yeterliliğine ve 

ilişkisine bakmak amacıyla öğrencilere “mesleki müdahalelerde değerler ve legal sınırlar 

arasında kalma ihtimalleri” sorulmuştur. Öğrencilerin benzer bir etik handikap refleksi ile 

temsili en yüksek olan %40’lık aralıkta “kararsızlık” belirttiği izlenmiştir. 

Burada etik karar verme refleksi, aslında sosyal hizmet müdahalesi ve değerlerine uygun bir 

eylem pratiği arasında süpervizyon sistemine olan ihtiyaç açığa çıkmaktadır.  

Araştırma deseninde, %80’lik kesitte yer alan ve etik kavramını rasyonalize etme güçlüğü 

yaşadığı gözlemlenen Sosyal Hizmet Uzmanı adayı son sınıf öğrencilerinin, etik ikilemler 

oluştuğunda “gizlilik, sınırlar, mahremiyet, uygulama ve bireyin değeri, mevzuat hükümleri” 

arasında süreci yönetme güçlüğü yaşayabileceği öngörülmektedir. Durumun bir hak ihlaline 

veya çözümlenmesi güç bir sürecin başlangıcına sebebiyet verebileceği, bu bağlamda sosyal 

hizmet bilgi, beceri ve değer pratiğinin, mesleğin kendine özgü sistematiği ile süpervize 

edilmesi gerektiği gözlemlenmiştir.  

Çalışmaya katılan öğrencilere “vicdan ve mesleki etik ilke ve değerler” arasında etik ikilem 

yaşama ihtimali üzerine yönlendirilen soruya verilen cevaplarda, son sınıf öğrencilerinin 

verdiği yanıtlarda en büyük kesitte %48’lik kısmının etik karar verme sürecinde belirsizlik 

yaşadığı ve “kararsızlık” beyan ettiği gözlemlenmektedir.  

Sosyal Hizmet Uzmanlarının “mesleki etik ilke ve değerlere” uygun müdahale 

gerçekleştirmemesi, bireyin biricikliğine, onuruna aykırı uygulamaları, ayrımcılık ve 

etiketlemeyi, gizlilik ihlalini dolayısıyla özel yaşamın korunmasının ihlalini, İnsan Hakları 

odaklı yaklaşım yerine bireyselleştirilmemiş ya da tek tipleştirilmiş yaklaşımı ortaya 

çıkaracaktır.  

Bir toplumun yapısı, o toplum içinde olan her şey gibi belli meslek ve disiplinleri de 

biçimlendirir. Bu fikir Wilensky ve Lebeaux’nun Amerikan Sosyal Çalışması için söyledikleri 
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şu sözlerde de belirlenir: “Amerikan Sosyal Çalışması, içinde yaşadığı daha büyük kültürel ve 

toplumsal yapının bir parçası ve ürünüdür” (Wilensky ve Lebeaux, 1965: 13). Bu yargıyı biz, 

her ülkedeki Sosyal Çalışma o ülkenin toplumsal yapısının bir parçası ve bir ürünüdür şeklinde 

genelleyebiliriz (Kongar 1972, 2). 

“Bu sorun, (evrensellik ve belli bir ülkeye özgü olma) kuram ile uygulama ya da amaç ile araç 

ayrımı yapılarak belirlenebilir. Örneğin tıp mesleğinin amacı dünya sağlık teşkilatı tarafından 

evrensel olarak insanın bedensel, ruhsal ve sosyo-ekonomik iyiliğinin sağlanması olarak 

saptanmıştır. Buna karşılık, tıp, her ülkede, o ülkeye özgü koşullara göre farklı biçimde 

uygulanır. Ülkenin birinde sıtma ile mücadele ön plana alınırken, bir başka ülkede kalp 

hastalıkları birinci örneği kazanabilir.  

Sosyal Çalışma bakımından da durum aynıdır. Evrensel ve evrensel olduğu için soyut nitelik 

taşıyan bir tanım yapıldıktan sonra, bu tanım, uygulamaya ve önceliklere göre somut bir içeriğe 

kavuşturulabilir” (Kongar 1972, 3). Bu nedenle, araştırmada açığa çıkan tek tipleştirilmiş 

uygulama pratiğinden, etik ilke ve değerleri özümseyen öznelci ve yapısalcı uygulama 

felsefesine ihtiyaç duyulmaktadır.    

Bu tespitimizi, sosyal hizmet değerlerinin evrenselliğine dair soruya verilen cevaplar 

desteklemektedir: 

Çalışmaya katılan öğrencilere yöneltilen bir diğer sorunun cevabı %96 oranında, farklı meslek 

gruplarının görüşlerini almanın öneminin farkında oldukları anlaşılmaktadır.  

Sosyal Hizmet alanı, farklı mesleki birikimlerin deneyimleri ile birlikte gelişmiştir ve karşılıklı 

çatışmadan çok paylaşım ve diyaloğa dayalıdır. Öğrencilerin bu değerleri zorlanmadan 

içselleştirdikleri görülmektedir. 

Sosyal Hizmet alanında yaşanan bir diğer çatışma da birey ve toplum karşıtlığı konusundadır. 

“Boehm’e e göre Sosyal Çalışma ‘insan ile çevresi arasındaki etkileşimi meydana getiren 

toplumsal ilişkiler üzerinde odaklaşan etkinlikler yoluyla, kişilerin tek başlarına ya da gruplar 

içindeki toplumsal fonksiyonlarını geliştirmeyi amaç edinmiştir. Bu etkinlikler üç fonksiyona 

göre gruplanabilirler: Bozulmuş kapasitenin onarılması, bireysel ve toplumsal kaynakların 

sağlanması bozuk toplumsal fonksiyonun öğrenilmesi’ (Council on Social Work Education 

1959). 

Ancak bireyin toplumsal fonksiyonları ve toplumsal rolleri toplumsal yapı tarafından belirlenir. 

Bireylere toplumun kendinden beklediği davranışları yapmaları için yardım etmek, her bireyin 

toplumsal yapıya tam uyumunu sağlamak demektir. “Halbuki her bireysel davranışın toplumun 

değer ve kurallarına tam uygunluğunun sağlandığı durumlarda, o toplumdaki bütün değişme ve 

gelişme eğilimleri önlenmiş olur ve kuşkusuz bu bir sağlık değil, sağlıksızlık belirtisidir.” 

(Kongar 1972, 6).  

Öğrencilere bu tartışma ile ilgili soru yöneltildiğinde, verilen cevapların dağınık bir model 

görünümünde olmasıyla birlikte tamamen katılıyorum ve hiç katılmıyorum seçeneklerinin en 

düşük seviyede tercih edildiğini görmekteyiz. Burada, bireysellik ve uyum gibi konuların kişilik 

gelişiminde çok temelde olduğu ve sosyal hizmet eğitimi ile öğrencilerin kendi değerlerini 

geliştirmelerine katkı sunulduğu görülmektedir. Öğrencilerin aldıkları eğitimin bireyin sosyal 

işlevselliğini artırmaya yönelik olmasının bu sonuçtaki katkısı büyüktür.  

Sosyal hizmet müdahalesinin başarılı olması, yarar sağlayıcı ve uzman arasındaki ilişkinin 

hiyerarşik bir yapı olmamasına bağlıdır. Buraya kadar anlattığımız sürecin sağlıklı ilerlemesi 

için, kültürel yetkinlik, etik meslek müdahaleler için gereklidir. Bu konudaki kanaat ölçmek 

amaçlı sorumuza öğrencilerin tamamına yakını olumlu cevap vermişlerdir 
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Sosyal hizmet etiği alanında çatışmalı konulardan bir diğeri ise mesleki uygulama ve 

profesyonellik konusundadır. Öğrencilerin değer çatışması yaşamamaları için sosyal hizmet 

değerlerinin hem bireysel değerleri hem kendi kültürel değerleri ile uyumlu olması gerekir.  

Tamamen katılıyorum ve katılıyorum diyenlerin toplam yüzdesi %44, Hiç katılmıyorum ve 

katılmıyorum diyenlerin toplam yüzdesi ise %44 ile eşit olarak dağılmıştır. Her ne kadar 

uygulamalı dersler ve staj süreçlerinde mesleki uygulamanın farklı alanlarıyla yüzleşmiş olsalar 

da karar verici konumda bir süre uygulamadan sonra bahsettiğimiz sentezi yapmaları 

beklenmektedir.  

Bu sonucu test ettiğimiz bir sonraki soruda da aynı sonucu görmekteyiz: 

Buraya kadar olan anlatılanlardan etik karar almaya yönelik en kritik nokta şudur: “Sosyal 

hizmetin etik kuralları, etik sorunlar ortaya çıktığında karar verebilmek ve işlem yapabilmek 

için rehber olabilecek bir değerler, ilkeler ve standartlar takımı sunar; sosyal hizmet 

uzmanlarının çeşitli durumlarda nasıl davranacağının reçetesini savunan bir kurallar bütünü 

sağlamaz” (Duyan, Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri 2016, 113). 

Mesleki etik kodların kitapçıkları yayınlansa da açıklamaları yapılsa da müfredata eklense de 

etik kodlar doğru ve yanlışı bizlere söylemez. Etik davranışı oluşturan da etik tartışmalara neden 

olan da bireyin özne konumudur. Etik kodlar, insan iradesini sınırlamaz ve yazılı ya da yazılı 

olmayan kanunlardan farklı olarak doğru ya da yanlış konusunda sığınılacak bir alan sağlamaz. 

Bu nedenle sosyal hizmet uzmanlarının kendilerine ait etik değerler hiyerarşileri oluşturmaları 

beklenir.  

Bu sonuçlara bakıldığında, “Meslek Etiği” dersi alan öğrencilerin müfredatına “Sosyal Hizmet 

Etiği” dersi eklendiğinde öğrencilerin teorik olarak dersi anlamış oldukları, etik değerler 

hiyerarşilerini oluşturmaya yönelik çaba içinde oldukları ancak etik değerlerin 

içselleştirilmesinin, müfredattaki diğer derslerle birlikte düşünülmesinin, eğitim sisteminde not 

ilişkisine dayalı hiyerarşik yapının yumuşatılmasının mezuniyet aşamasındaki sosyal hizmet 

öğrencilerinde daha etkili olacağı sonuçlarına ulaşılmıştır.  
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ABSTRACT  

The purpose of this paper is to present the principles of ethics in research, such as honesty, 

objectivity, integrity, carefulness, openness, respect for intellectual property, confidentiality, 

responsible publication, and human subjects’ protection. The paper will propose ways in 

which these principles can be taught to students, such as making them think about their 

Bachelors’ or master’s degree dissertation papers, and the ways in which various principles 

could be respected and applied. For instance, for students having to get answers to 

questionnaires, the human subjects’ protection principle could be applied, related to the use of 

their personal data. By presenting situations where each principle can be applied, students can 

get a clearer picture of the topic of ethics in research. 

Keywords: academic writing, teaching, quantitative research, qualitative research.  

 

INTRODUCTION 

In order to understand the aims and objectives of the recently emerging academic discipline of 

Ethics with reference to the course set up at the Technical University of Civil Engineering 

Bucharest, where the author of this paper teaches, we need to better understand the academic 

culture or, better said, sub-culture. The academic members have their specific institutional 

rules, as well as ways of thinking, and behaving, together with a set of values and norms to be 

respected. Students will understand, through this discipline, the main values, in the form of 

the main principles, of ethics in research. Among these principles we can find the following: 

as honesty, objectivity, integrity, carefulness, openness, respect for intellectual property, 

confidentiality, responsible publication, and human subjects’ protection. 

With respect to the academic world, two notions are proposed in order to better understand it: 

culture and climate (Marvin and Spencer 1990). Culture can be defined as focusing “on the 

deeply embedded patterns of organizational behavior and the shared values, assumptions, 

beliefs, or ideologies that members have about their organization or its work.” (Marvin and 

Spencer 1990: 6) Climate, if “compared to culture, is more concerned with current 

perceptions and attitudes rather than deeply held meanings, beliefs, and values (Hellriegel and 

Slocum, 1974).” (Marvin and Spencer 1990: 7) We could use the grid of culture identity 

manifestations in order to characterize the academic institutions: “a. symbols; b. heroes; c. 

rituals, practices and traditions; d. values” (Baciu, 2013: 32). Research could fall in the 

category of rituals, practices and traditions, while the ethics principles could be incorporated 

in the category of values, with them all enumerated. A specific feature of the academic world 

is the fact that changes at the level of its culture and climate are mostly done by the research 

office: “Managing or changing an institution’s climate or culture usually involves 

administrative strategies not often practiced in colleges and universities. The institutional 

research office could be a repository of some of this expertise.” (Marvin and Spencer 1990: 

16) 

Ethics in research could be, in itself, considered a value that is placed at the centre of 

academic life. Students constantly hear about it not being ethical to plagiarize while doing 
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their assignments, as well as, later, their B.A., M.A. and PhD papers. Academics are also 

constantly checked for plagiarism when they submit their research papers to a journal or for 

advancing to a higher academic position. Due to this constant presence of the issue of ethics, 

it is useful to have an academic discipline called Ethics, so that the students better understand 

the values and principles of the academic world. In this course, they can learn about the 

various institutions existing at the level of their own university and at European level, 

regarding academic research and innovation.  

MATERIALS AND METHODS 

In teaching, we are constantly aware of the existence of the theories regarding active learning, 

which is the most efficient for students. We are told not to let our students simply to passively 

attend lectures, but to make sure they are active by asking them questions, giving them tasks 

or even a short quiz after each lecture in order to ensure that they have assimilated the 

notions. Cooperative learning can also be used, as students could be divided into groups and 

they could be offered to discuss among themselves about certain topics related to academic 

ethics. While most of the issues regarding academic ethics are present in strict systems of 

rules, which are not debatable, students could be asked to apply the principles of research 

ethics when thinking about their own assignments or papers. They could be presented with a 

case and they could be asked to solve it, by interpreting the issue and by resorting to the 

existing rules and institutions. They could be given exercises by using the problem-solving 

technique. For instance, once they are asked if they will use qualitative or quantitative 

research methods for their BA graduation paper or MA dissertation paper, they will be 

prompted to think about what such a research would imply in terms of ethics. First of all, they 

will need to make sure that all sources are properly cited. For a quantitative research, they 

may need to use a survey based on quantitative methods, while for a qualitative research, they 

may need to use a questionnaire asking for the participants’ opinions. The website 

https://resources.pollfish.com/market-research/the-difference-between-quantitative-and-

qualitative-research/ shows examples of quantitative survey questions, offering the example 

of a quantitative survey about the stay in the hotel, including questions where they can choose 

from answers such as the times the tourist has visited the pool at the hotel. The qualitative 

questionnaire includes questions such as: “How would you improve your experience?”, which 

does not give the tourist a choice from given variants of answers; instead, the tourist is asked 

to formulate the answer as he/she chooses. In devising such questionnaires and surveys, the 

students need to be aware of the data protection rights they should keep in mind for their 

participants.  

Students can be informed about the rules underlying the academic community, and afterwards 

they can discuss topics such as the relationship between teachers and students, or teachers and 

teachers, and the way they are supposed to behave.  

Students could be presented with research papers about the topic of ethics, and they could be 

asked to read them, and afterwards present the main ideas in front of the class. For this 

activity they could be divided into groups or pairs, as this would also help them learn how to 

cooperate on certain activities with their peers. One such example is the paper by 

Gluchmanova (2015), The importance of ethics in the teaching profession. By studying this 

research paper, students can gain awareness into what is expected of them to learn during the 

Ethics course, as well as into what the teacher’s profession means. According to 

Gluchmanova (2015: 510), there are “three tenets of professionalism for educators”, which 

could be useful for students to know: 
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1. As a professional, an educator is in a position to profess substantive beliefs about 

the meaning and value of education. […] 2. As a professional, an educator is in a 

position to exercise ethical and professional judgment […] 3. As a professional, an 

educator is in a position to acknowledge and resist opportunities to enact 

normalization on herself, students, and colleagues. […] (Gunzenhauser, 126-127). 

By understanding better the role of the teacher, the students can gain more insight into the 

work that is asked from them. They may become more understanding about the importance of 

the issues that they are taught, and their importance for the academic community. They can 

also come to see the teacher as a role model of ethical and professional behaviour. What is 

more, some students may also take the Psychology and Pedagogy model in order to study to 

become teachers themselves. This is why they should know what values and ways of 

behaviour are expected of them. The exercises in the Ethics course are a good opportunity 

from this point of view. The site of The Commonwealth of Pennsylvania 

(https://www.pspc.education.pa.gov/Promoting-Ethical-Practices-Resources/Ethics-

Toolkit/Unit1/Pages/The-Ethics-of-Teaching.aspx) lists a series of discussion questions, 

which are suitable to give students to think about: 

1. Who was your favorite teacher? Why? Identify the ethical dimensions inherent in the 

reasons you cite. 

2. What is your philosophy of teaching? How does your philosophy of teachers 

communicate your personal ethical code? 

3. Is it fair that teachers are held to a higher standard of conduct than other professions? 

Is it fair that these conduct expectations apply to a teacher’s personal life as well as his 

or her private life? 

4. How can teachers’ individual lessons, classroom activities and interactions with 

students implicitly communicate their ethical perspective?  

These questions prompt the students’ reflections on their favourite teachers, as well as on the 

teaching profession and the ethics of behaviour. They will also reflect on the way they have 

formed their own, personal philosophy of teaching. Another point in the discussion is the 

ways in which teachers can communicate their ethical values in the classroom. This last point 

prompts students to have a good spirit of observation, and identify what they have been taught 

accidentally in relation to ethics, as opposed to a specifically designed course on the topic. 

These questions offer the opportunity for analysis and reflection of students, based on their 

own experience. They are prompted to rely on their own observations, based on the 

framework of the ethical perspective.  

Students could also benefit from reading the material posted on the site of Trade Union of 

Education, OAJ (https://www.oaj.fi/en/education/ethical-principles-of-teaching/teachers-

values-and-ethical-principles/), regarding Teacher’s ethical values and principles, where the 

following is stated, right from the start: “The core of teaching consists of four basic values: 

dignity, truthfulness, fairness and responsibility & freedom”. Like this, they will have a better 

understanding of what to expect in a teacher.  

RESULTS 

The working method proposed for students’ activities is based on personal observation, 

personal experience, as well as on problem-solving and collaborative learning (Laal and 

Ghodsi 2021). It is useful to start the discussions with the students about the academic culture 

based on what they have experienced so far from it and from their relationship with teachers 

and other colleagues. In this way, the students will see the practical side of this course. They 
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can also see the practical side of this course by being able to know the rules related to their 

university and that can be applied to various situations that they are likely to experience.  

From here, students can be drawn to understand the principles of ethics in research that they 

need to be aware about while doing their assignments, as well as graduation papers. The 

importance of honesty in research is related to citing properly all references.  

At the same time, students will be made aware of their own rights to their own research 

activity.  

DISCUSSION 

Simply listening to lectures is not as efficient as prompting students to be active during the 

course or afterwards, during the hours allocated for individual study. When students are 

actively involved in given tasks, they become more aware of the issues they are researching or 

debating together with their colleagues and, finally, with the teacher during class. The 

awareness concerning the importance of the issues of ethics in research can be created 

through practical exercises and activities, which require an exercise of imagination, or which 

involve situations students have been in contact with during their academic life. Everything 

becomes more vivid and concrete when actually dealing with practical situations than when 

simply listening to lectures and reading the rules of the academic institution.  

By discussing and debating solving certain situations regarding research in academic life, 

students can get a clearer perspective on ethics. Teachers can present their students with 

situations that have occurred at the level of the institution, and with how they were solved. 

The students could benefit from the experience of their teacher regarding dealing with various 

institutional structures that have connections with academic ethics. Through discussions of 

relevant situations, students can grasp better the values of the academic community.  

CONCLUSION 

Studying the ethics of research principles means, especially, having the skills to apply these 

principles in real life and in practical situations. Lectures in Academic Ethics and Integrity 

can be completed, aside from giving the necessary information regarding rules and principles, 

by examples of practical situations, as well as exercises. Through this course, students can 

learn where to look for the rules that they need in certain situations, and also become aware 

that there are certain institutions that can protect their interests in certain cases.  

By studying Ethics and Academic Integrity, students can get a better grasp of the way in 

which the academic community functions. They can understand the role of the Commission of 

Ethics, and the values the community and the research activity are founded on. They can 

better grasp their role as producers of cultural products, through their research papers, and the 

way they are contributing to the horizon of expectations of the academic community by 

adding their own experience through their own perspective on the researched topic.  
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ABSTRACT  

Ethics is an absolute personal thing that regulates ones principles, honesty, integrity, morality 

and discipline. Ethics is an abstract thing. Ethics reflects the personality, behaviour and 

etiquettes in a person. Like other profession scientific community also has challenges as well 

as opportunities ahead, especially in post pandemic scenario. The research and technology 

should be parallel to the socioeconomic changes in today’s world. The scientific work should 

be benefical to the mass, no conflict of interest, consent from all the stake holders, integrity,  

free from any type of discrimination towards anyone, no exploitation to any living or non 

living thing, respect the privacy and confidentiality of the work, honor professional 

competence; and disciplined in professional manner. It took decades to develop a vaccine, e.g. 

in case of malaria, polio, cholera etc. The speedy and effective development of vaccine for 

covid-19 affirmed the challenges has been accepted and successfully helped the world to 

overcome from the pandemic. The major challenge to the scientific community is to maintain 

and reaffirm the faith on the work done by it and meet the expectations from the society. The 

world is looking with hope and believes that scientific community will be able to solve the 

problems, as shown and proved in pandemic situations. The work done by the scientific 

community should be aimed towards welfare of society and mankind. The ethics should be 

maintained at every level in scientific community, it is more important in today’s world, to 

make our world a place where all the people can live with equality. 

Key words: ethics, scientific, society, pandemic, world 
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ABSTRACT  

The current research study discloses the notion of lofty standards of ethical integrity in human 

resource departments in media houses through its applications and possibilities.  Main 

purpose of the study is to access the ethical practices and its effects confronted by HR 

practitioners of media houses.  The sample of the study is 100 respondents related to HR 

departments of media organizations.  Study concludes that HR professionals have great deal 

with ethical exposure and competencies and practitioners have strong proclivity to conduct 

ethical imperatives in view of development ethical climate at work place.  

This study provides us a key element of the resulting framework, and also a stance of this 

research.  Accordingly, Ethical issues at the workplace can be resolved if proper procedures 

for the same are in place in a given organization. This study has been concluded that, HRM 

plays a crucial role in shaping ethical policies and procedures, also its make for a central role 

in conducting ethic related activities at the workplace.    Researchers also concluded that HR 

Practitioners‟ are exclusively involved to observe ethical values or issues, whether it is right 

or wrong, good or bad in relating individual employee performance.  Therefore, HR 

practitioners „are responsible and have competence to raise employee performance and 

organization efficiency with constantly ongoing ethical concerns and interactions at 

workplace.  

Keywords:  Ethical Implication, Media Organizations, HR departments.  
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ABSTRACT 

This paper investigates how Ubuntu ethics can contribute as foundation for social harmony.  

Ubuntu is a concept in African philosophy which defends the intrinsic values of relationships.  

This sense of relationships further fosters harmonious co-existence in society. In reference to 

Ubuntu values, citizens ought to be educated in order to have respect for others and be more 

responsible for the well-being of others.  In this paper, it has been argued that the African 

philosophy of Ubuntu ethics is an all-encompassing concept that revolves around some key 

values.  It is contended here that these key values namely, solidarity, hospitality, and 

beneficence are the fundamentals of social harmony.  Here we shall address two issues:  first, 

implication of Ubuntu ethics as articulated in African philosophy, second, a proposal that how 

through imparting Ubuntu values as part and parcel of the citizens’ education an atmosphere 

of social harmony and co-existence can be promoted in a given society.  In this paper, I have 

argued that social harmony grounded on Ubuntu ethical virtues ought to respect human 

dignity, respect for human life and harmonious co-existence.  I strongly agree with Godfrey 

Onah’s remarks.  Onah thinks that African values are worthy to be put into consideration so as 

to achieve social harmony. Onah asserts that: At the centre of traditional African morality is 

human life.  Africans have a sacred reverence for life …  To protect and nurture their lives, all 

human beings are inserted within a given community …  The promotion of life is therefore 

the determinant principle of African traditional morality and this promotion is guaranteed 

only in the community.  Living harmoniously within a community is therefore a moral 

obligation ordained by God for the promotion of life. 

Keywords:  Ubuntu, Ethics, Social, Harmony, Education, Citizenship, Humanness    
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ÖZET 

Kürtaj üzerine yapılan felsefi tartışmalar etiğin bir alt dalı olan Pratik Etik başlığı altında 

gerçekleşmektedir. Kürtajın izin verilebilir bir eylem olup olmadığı problemini etik ve hukuki 

boyutlarda tartışan birçok argüman mevcuttur. Ancak günümüzde kürtaja dair gerçekleşen bu 

tartışmaları üç temel başlık ve bazı temel soruları temel alarak özetlemek mümkündür. 

Bunlardan ilki, embriyo veya fetüsün ahlaki statüsü üzerine yapılan tartışmalardır ve bu 

tartışmalar fetüsün ontolojik statüsünün olup olmadığı sorusu üzerinde yapılmaktadır. İkinci 

olarak embriyonun hayatını sonlandırmanın negatif sonuçlarının olup olmadığı sorusu üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Son olarak kürtajı sınırlandırmanın ya da tamamen ortadan kaldırmanın 

sonucu olarak kadınların karşılaşabileceği potansiyel zararların değerlendirildiği sonuççu- 

feminist tezler ele alınmaktadır.  

Bu çalışmada Fetüsün ontolojik ve ahlaki bir statüye sahip olup olmadığı sorusunu temel alarak, 

diğer iki problem çerçevesinde kürtaj hakkının ahlaki bazı perspektifleri ele alınacaktır.  

Bununla birlikte kürtaj meselesini bugün pratik etiğin ve biyo-etiğin en önemli problemlerinden 

birisi olarak ele alınmasının bazı nedenleri analiz edilecektir. Problemin ontolojik açıdan 

değerlendirilmesi ‘kişi olma’ durumu üzerinden, fetüsün ahlaki haklara sahip olma durumu ile 

bir arada ele alınacaktır. Kişi olma, ifadesinin ahlaki, hukuki ve normatif olarak 

tanımlamalarından hareketle, Kürtaj problemini ele alan temel perspektifler eleştirel bir yöntem 

ile ele alınıp değerlendirilecektir. Kürtaj tartışmalarının genellikle yaşama hakkının hangi 

noktada başladığı ve kişinin (fetüsün) otonomisi üzerine yapılmasının, fetüsün yaşam hakkı ve 

kadının kendi bedeni üzerindeki söz hakkını karşı karşıya getirdiği üzerinde durulacak ve 

kadının kendi hayatı üzerinde karar verme ve sorumluluk haklarının da gündeme gelmesi 

gerekliliği vurgulanacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kürtaj, Otonomi, Yaşam hakkı, Biyo-etik, Pratik Etik.  

 

 

 

ETHICAL PERSPECTIVES ON THE RIGHT TO ABORTION 

 

ABSTRACT 

Philosophical discussion on abortion is classified under the title of Practical Ethics, which is a 

sub-branch of ethics. There are many arguments debating the issue of whether abortion is a 

permissible act in ethical and legal dimensions. However, it is possible to summarize these 

discussions on abortion today based on three main topics and some basic questions. First of all, 

discussions on the moral status of the embryo or fetus are made on the question of whether the 
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fetus has ontological status. Second, the discussions on abortion focus on the question of 

whether terminating the embryo's life has negative consequences. Finally, consequentialist-

feminist theses are discussed in which the potential harm that women may face as a result of 

limiting or eliminating abortion are assessed. 

In this study, the question of whether the fetus has an ontological and moral status will be 

evaluated. Moreover, some moral perspectives regarding the right to abortion will be discussed 

within the framework of the other two problems. Additionally, some of the reasons why 

abortion is considered as one of the most important problems of practical ethics and bioethics 

today will be analyzed. The ontological evaluation of the problem will be handled together with 

the moral rights of the fetus through the state of ‘being a person’. The basic perspectives that 

deal with the problem of abortion will be critically evaluated based on the moral, legal and 

normative definitions of ‘being a person’. It will be emphasized that the discussion of abortion 

usually focuses on the right to life, but an alternative view which must also be considered is the 

woman's right to dominance over her own body. 

Keywords: Abortion, Autonomy, Right to life, Bioethics, Practical Ethics. 

 

1. GİRİŞ  

Kürtaj biyoetiğin en kritik problemlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.1 Biyoetiğin 

problemleri arasında çok azının kürtaj kadar tartışmaya açık olduğu doğrudur. Bunun en önemli 

nedenlerinden birisinin kürtaj üzerine fikir yürütme eylemi sadece hekimler ve bilim insanları 

arasında yapılmamaktadır. Dini kuruluşlar ve filozoflarda kürtaj problemine dahil olmaktadır 

(Johnson, 2004, s.139). Kısacası, kadın bedeni ile ilgili bir mesele olan kürtaj hukuki, felsefi ve 

hatta siyasi görüş ve ideolojiler çerçevesinde değerlendirilir. Bir insanı dünyaya getiren ve 

onunla ontolojik ve ahlaki açıdan eşsiz bir bağ kuran kadının bedeni üzerine nüfus 

politikalarının oluşturulması da bu problemi çetrefil yapan bir başka etkendir. Kürtaj üremeyi 

ve nüfusu doğrudan ilgilendirmesinden dolayı hukuki, tıbbi, felsefi ve siyasi açılardan önem 

arz etmektedir (Çoban, 2007, s.82) Bununla birlikte kürtaj problemini en keskin problemlerden 

birisi yapan unsur bu konu bağlamında ortaya atılan fikirlerin oldukça radikal noktalarda 

duruyor olmasıdır. Kürtaj problemini özelde diğer biyoetik problemlerden ve genelde etiğin 

temel meselelerinden ayrı bir noktada tutulması ve kendi içerisinde bu tartışmanın keskin ve 

radikal uçları içerinde barındırmasının temel felsefi ve ontolojik bir nedeni söz konusudur. 

Kürtaj problemi sıra dışı bir biçimde güçtür çünkü fetüs diğer ahlaki sorunların ilgilendiği 

varlıklardan farklıdır ve tüm insani ilişkiler arasında fetüs ve ahlaki kadın arasındaki ilişki 

eşsizdir (Johnson, 2004, s.140). O halde hem fetüsün2 ontolojik statüsü gereğince problemin 

temelindeki özne olması hem de fetüs ve hamile bir kadın arasındaki ahlaki bağın diğer bütün 

ahlaki ilişkilerden bağımsız ve emsalsiz olması problemi diğerlerinden bir ayrı noktaya 

koymaktadır.  

Bu çalışmada problemin değerlendirilmesi de bu iki özgün durum üzerinden yapılacaktır. İlk 

olarak fetüsün ontolojik yapısı üzerinden, onun kişi olma statüsüne ne zaman ulaşacağını veya 

böyle bir statünün imkânı analiz edilecektir. İkinci olarak hamile bir kadın ve fetüsün arasındaki 

 
1 Kürtaj istenmeyen bir gebeliğin çeşitli yöntemlerle sonlandırması anlamına gelmektedir. Gebeliğin istenmemesi 

durumu etik, politik ve hukuki tartışmalara ve uygulamalara konu olmaktadır. Dünyaya bir çocuk getirmeyi isteyip 

istememek kadının tek başına, birey olarak karar verebileceği bir mesele olarak görülmez (Çoban, 2015, s.79). Bu 

bakımdan tanımı gereği bireysel bir duruma karşılık gelse de biyoetiğin en önemli problemlerinden birisi olmasının 

en temel nedeni bu bireysel karar verme yetisinin toplumsal dinamikler tarafından analiz edilmeye zorlanmasıdır. 
2 Tanım gereğince 1. Ve 8. Haftalar arasında anne karnındaki canlıya embriyo, 8. Haftadan sonra fetüs veya cenin 

adı verilmektedir (Çoban, 2015, s.82). Çalışmada, kürtaj için belirlenmiş resmi ve legal süreçleri bir kenarda 

tutarak, anne karnındaki canlıyı ifade etmek üzere fetüs kelimesi kullanılacaktır.  
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ahlaki bağdan hareketle, kürtaj probleminin en çıkmaz meselesi olarak değerlendirilen haklar 

çatışması meselesi ele alınacaktır. Kadının seçim ve geleceğini belirleme hakkının fetüsün 

yaşam hakkından üstün olup olmadığı problemi bu eşsiz ve emsalsiz ahlaki ilişki üzerinden 

tartışılacaktır. Son olarak ise kürtaj meselesine kadının seçimini ve hayatını esas alan feminist 

yaklaşımlar üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır. 

2. Kişi Olma Kavramı 

Fetüsün ontolojik durumu ile ilgili soru, ahlaki statüsüyle ilgili sorudan ayrılabilir ancak kürtaj 

tartışmasında fetüsün ‘kişi olma’ durumu ile ahlaki haklara sahip olma durumu genelde bir 

arada ele alınır. Aslında problemin kişi olma kavramı doğrultusunda ele alınmasının temelinde, 

kürtaj karşıtlarının ve yanlılarının temele iki ayrı insan tanımı yerleştirmeleridir. Biyolojik 

olarak insan tanımı bunlardan ilkidir, homo sapiens türüne dahil olmak bakımından cenin insan 

DNA’sı taşıyan bir varlıktır ve bu özellik onu insani varoluşa sahip kılmaktadır. İkinci olarak 

genellikle kürtaj yanlılarının üzerinde durduğu insan tanımı; ahlaki anlamda insan topluluğunun 

bir parçası olmak üzerinden yapılır. Fetüsün ahlaki bir topluluğun parçası olduğunu ve diğer 

insanlarla aynı haklara sahip olması gerektiğini söylemenin insan kavramının yeniden 

değerlendirilmesi gerektiğine işaret eder. İşte bu sebepten kürtaj meselesi kişi olma meselesi 

üzerinden ilerlemektedir.  

Bununla beraber, ‘kişi’ teriminin anlamı net değildir; bu terim hukuki, tanımsal ve normatif 

olarak farklı anlamlara gelir. Hukuki olarak bir kişi olmak, basitçe yasal haklara sahip olmak 

demektir (Johnson, 2004, s. 140). Normatif anlamda bir kişi olmak ise, yaşam hakkı dahil tüm 

ahlaki haklara sahip olmak anlamına gelir (Johnson, 2004, s.141). Tıbbi gelişmelerin ortaya 

çıkmasıyla birlikte fetüse insan olarak mı yoksa dokular topluluğu olarak mı bakılması gerektiği 

problemi fetüse kişi sıfatının verilmesinin mümkün olup olmaması üzerinden tartışılmaktadır. 

Bir varlığın tanımsal olarak kişi olduğunu söylemek ise, o varlığın kişi olmanın belli ölçütlerini 

karşıladığını söylemektir, örneğin türün bir üyesi olmak gibi. Fetüsün bu anlamda bir kişi 

olduğunu söylemek, bir fetüsü öldürmenin ahlaken yanlış olduğunu kanıtlamaya yetmez çünkü 

bu, onun normatif olarak da kişi olma vasıflarını taşımasını gerektirir. Kısaca kürtaj yanlıları 

ve karşıtlarının farklı kişi olma tanımları ve fetüse yükledikleri ontolojik ve ahlaki anlamlardan 

ötürü bu problem kişi olma kavramı üzerinden değerlendirilir. Bariz bir şekilde kürtaj karşıtları 

fetüsü döllenme ile birlikte kişi olarak tanımlayacaktır ve bu hakkın ona hiçbir normatif hakkı 

olmasa dahi yaşam hakkı olduğunu söyleyeceklerdir. Öte yandan kürtaj yanlıları ise fetüsün 

kişi olmasına dair katı psikolojik kriterler getireceklerdir.  

Fetüse ontolojik veya ahlaki bir statü yüklenebilir mi sorusu etrafında tartışılan kişi olma 

problemine dair birçok yaklaşım söz konusudur. Bu yaklaşımlardan ilki Gelişimsel görüştür. 

Gelişimsel görüş diğer yaklaşımlardan ayrıdır çünkü bu yaklaşıma göre fetüsün gelişiminin 

sürekliliği sebebiyle onun hangi aşamada veya zaman diliminde kişi olma özelliğine sahip 

olduğunu söylememiz mümkün değildir. Öte yandan hamilelik sürdükçe fetüsün yaşamının 

daha önemli hale geldiği söylenebilir ancak yine de fetüsün ne zaman kişi olduğunu söylemek 

imkansızdır. Bu bakımdan gelişimsel görüşteki belirsizlik, bu görüşü pratik ahlak kurallarına 

veya halk politikalarına dönüştürme önünde de bir engel teşkil etmektedir (Johnson, 2004, 

s.141). Kısacası bu yaklaşım gereğince kişi olma durumunun tam olarak nerede başladığını 

gösteren keskin bir nokta söz konusu değildir. Her ne kadar hamilelik sürecine dair ortak 

yargımız; hamilelik süreci ilerledikçe fetüsün yaşamının daha önemli hale geldiğine dair olsa 

da bu hala onun kişi olacağı zamana dair bir saptama yapmamıza gerekçe olamaz.   
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Gelişimsel görüşün belirsizlik üzerinden vurguladığı duruma diğer bir yaklaşım; kişi olma 

üzerine belirlenimci bakış açısı göstermektedir. Bunlardan ilki Potansiyellik görüşüdür.3 Bu 

yaklaşım döllenmeyi kişi olma durumunun başlangıcı olarak kabul eder. Döllenmiş bir yumurta 

her şeyden önce ahlaki bir statüye sahip olabilecek bir kişi olma potansiyeline sahiptir. Kürtajın 

meşruluğu üzerinden ele alınan kişi olma kriteri potansiyellik görüşü açısından bakıldığında 

negatif bir tutum olarak değerlendirebilir. Ancak bu yaklaşım tam da bu tutum üzerinden 

eleştirilir. Kişi olma potansiyeline sahip olmakla, kişi olmak aynı şey değildir (Johnson, 2004, 

s.141). Bununla birlikte diğer bir eleştiri ise kadın hakları üzerinden yapılabilir. Potansiyel 

olarak insan olan bir canlının ahlaki statüsü, aktüel olarak insan olan birisinin hayatından, 

kararından ve hatta ahlaki statüsünden daha kutsal olabilir mi? Aynı zamanda fetüsün insan 

olma durumu potansiyel bir kritere sahiptir, yani fetüs henüz aktüel hale gelememiş insandır. 

Ancak, kadının hayatı veya geleceği zaten edimsel-aktüel olarak vardır. Potansiyel bir yaşam 

ve aktüel bir hayat üzerine yapılacak tartışma haklar çatışması başlığı üzerinden 

değerlendirilecektir, ancak bu değerlendirme söz konusu potansiyellik görüşüne yöneltilen 

eleştiriler temel bir soruyu sormayı gerektirir: Kişi olmak için veya kişi olma kriterine sahip 

olmak için temel bir psikolojik ve hatta ahlaki standart belirlemek gerekli midir?  

Bu soru üzerinden meseleye yaklaşan Mary Anne Warren kişi olmaklığı belli bir topluluğun 

tam donanımlı bir üyesi olmak şeklinde tanımlar. Warren’a göre biyolojik veya genetik 

faktörlerin kişi olmak için yeterli olmayacağını ahlaki bir muhakeme ve iletişim yetisi ve öz-

farkındalık gereklidir.   Ancak yine bu yaklaşımda en az potansiyellik görüşü kadar eleştiriye 

açıktır. Bu yetilere sahip olmayan çocukların veya engelli insanların kişi olmayacağını mı 

söyleyeceğiz? Warren’ın kişi olma standardına bebeklerin, çoğu çocuğun hatta bilişsel 

bozuklukları olan yetişkinlerin bile uymadığını ve böylece yalnızca kürtajın değil bebek 

katlinin ve isteğe aykırı ötenazinin bile meşru sayılabileceğini kabul etmiş mi olacağız?  

(Johnson, 2004, s.143). Warren bu eleştirilere fetüs-anne ve toplum arasındaki ahlaki ilişkilerin 

farklı dinamikleri üzerinden yanıt verir. Kürtaj kararı vermek anne ve fetüs arasındaki ilişki 

üzerinden, tamamen bebeğin taşıyıcısı olarak annenin vermesi gereken bir kararken, dünyaya 

gelen bir bebek artık toplumsal bir yapının parçası ve belli bir toplumun üyesi olarak var 

olacaktır. Bu bakımdan fetüs ve toplum arasında yeni ve bir öncekinden farklı bir ahlaki bağ 

söz konusudur. O halde dünyaya gelmiş bir bebek sosyal bir dünyaya girmesi ve toplumun bir 

parçası olması bakımından sözü edilen ahlaki kriterlere sahipmişçesine muamele görebilir 

(Warren, 1989, s.56).  

Kürtaj yanlısı görüş sergileyen Warren’ın yaklaşımı karşısında filozof Don Marquis kürtaj 

karşıtı görüşünü Kişi olma problemi üzerinden bir kişiyi hayattan koparmanın etik yanlışlığı 

üzerinden ele alır. Yetişkin bir insanı öldürmenin neden yanlış olduğu sorusu üzerinden, 

kürtajın da yanlış olabileceğini söyler. Cinayeti yanlış yapan şey bir insanın kişi olma statüsünü, 

hayallerini ve dolayısıyla onun bireysel otonomisini direkt bir saldırıdır ve kısaca o kişiyi 

geleceğinden mahrum bırakmaktır (Marquis, 1989, s.192). Bütün bunlara doğal olarak bir 

fetüsünde sahip olacağını kabul edersek fetüsü yok etmekte bir cinayet işlemek ile ayı şey 

olacağından dolayı, kürtaj ahlaki olarak kabul edilemez. ‘Bizimki gibi bir gelecek’ adını verdiği 

bu yaklaşımına, potansiyellik görüşüne yönelttiğimiz eleştirileri iletmek pekala mümkün. 

Fetüsün bir geleceğe sahip olmasından ziyade onun potansiyel bir dizi deneyime ve geleceğe 

sahip olduğu kabul etmek daha makul görünecektir. Bununla birlikte gelecek söylemi, zaman 

veya deneyim olgusuna hali hazırda vakıf olan kişiler üzerinden değerlendirilebilir. Fetüsün 

geleceği söz konusu olacaksa bu onun tarafından üzerinde tasavvur edilen bir olgu değildir en 

 
3 Kavramsal temeli gereğince Aristoteles’in aktüel ve potansiyel kavramlarına dayandırılan bu görüşe göre: fetüs 

potansiyel olarak insandır veya bir meşe ağacı tohumu potansiyel olarak meşe ağacıdır. Kürtaj söz konusu 

olduğunda meselenin biyolojik veya fiziksel olmaktan ziyade ahlaki bir mesele olarak ele alınmasının bir diğer 

nedeni de söz konusu potansiyel durumun aktüel hala gelmesine izin verilmesine bağlı olmasıdır. 
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fazla ebeveynler veya toplum tarafından biçilen bir gelecekten söz edilebilir. Bu bakımdan da 

fetüsün henüz kendi geleceğine bir değer biçmesi söz konusu olmayacaktır, onun gelecekten 

mahrum olabileceğini nasıl söyleyebiliriz. Yetişkin bir insanın hayata ve dolayısıyla geleceğe 

biçtiği değer fetüsün ona biçtiği değerle aynı değildir.  

 

Jane English ‘Kürtaj ve Kişi Olma Kavramı’ başlıklı çalışmasında muhafazakar ve özgürlükçü 

yaklaşımların kişi olma kavramına dair belirledikleri kriterlerin oldukça radikal olduğunu 

vurgular. Muhafazakar ve kürtaj karşıtı yaklaşım fetüsün döllenme ile birlikte kişi olduğunu 

söylerken, liberal ve kürtaj yanlısı yaklaşım için bu kriter doğumdur (English, 1975, s. 233). 

English için her iki yaklaşımın kriterleri başta olmak üzere kişi olma kriteri diye bir kriter 

belirlemenin, kişi olma kavramına bir tanım getirmeye çalışmanın gereksiz ve kürtaj 

tartışmalarını temellendirmek için yetersiz olduğunu vurgular. Eğer fetüs bir kişi ise, kürtaj hala 

savunulabilir, eğer fetüs bir kişi değil ise öldürmek birçok açıdan yanlış olabilir. O halde fetüsün 

kişi olup olmadığına dair yapılan tartışmalar kürtaj problemi için çözüm değil olsa olsa bir kısır 

döngü olarak değerlendirilebilir. Çünkü fetüsün kişi olduğunu kabul etmek kürtajın tamamen 

illegal olması gerektiği anlamına gelmeyeceği gibi fetüsün kişi olmadığını iddia etmek her tür 

istek ve arzuya dayanan kürtaj eylemini ahlaki olarak değerleneceğimiz anlamına gelmemeli. 

O halde kişi olma kavramı üzerinden kürtaj meselesi çözülebilir olmaktan uzaktır. Bu bakımdan 

tartışmalar çoğunlukla bir diğer yaklaşım üzerinden ilerler: yaşam hakkı ve karar verme 

hakkının hangisinin daha değerli olduğu üzerinden yürütülen bu tartışma hakların yarışı olarak 

başlıklandırılabilir.  

3. Hakların Yarışması  

Her ne kadar kürtaj meselesi içerisinde Kişi Olma kriteri veya problemi önem arz etse dahi ne 

kürtaj yanlıları ne de karşıtları kişi olma kriterlerinin belirlenmesi konusunda uzlaşamazlar. Bu 

durum elbette ki kürtaj probleminde kişi olma kriterinin önemsiz olduğu anlamına gelmez. Tam 

da bu sebepten dolayı problem ikinci bir çerçeveye taşınır. Fetüsün kişi olup olmaması bir tarafa 

onun yaşam hakkına sahip olması üzerinden bu hakkın kadının seçim ve karar verme 

özgürlüğünün üzerinde ve bu haktan daha kutsal olduğu iddia edilebilir mi? Başka bir deyişle 

yaşam hakkı ve seçim hakkı kürtaj söz konusu olduğunda birbiriyle çatışan iki hak olarak mı 

ele alınmalıdır?   

Hak çatışması veya karşıtlığı üzerine temel problem şöyle özetlenebilir ‘Yasalar ve yasa 

koyucuların kadının özelindeki bir durumu ne kadar sınırlandırabileceklerini ve kadın 

vücudunun özgürlüğünün ceninin yaşam hakkından üstün olup olmadığını incelemektir. 

Hakların yarışması: Kadının özgürlüğünün ceninin yaşam hakkından üstün olup olmadığı 

görüşü veya meselesi. Bu görüş bazı gelişmiş ülkelerde benimsenmektedir. Dolayısıyla bu tip 

ülkelerde kürtaj hakkı, bireyin en doğal hakkı olarak görülmekte ve kadının bu aşamada 

seçiminin özgür olması sağlanmaktadır (Arifoğlu, 2020, s.124). 

Herhangi bir hakkın yaşam hakkından daha değerli olmayacağını öncül olarak ele alan 

yaklaşımlar aynı zamanda fetüsün döllenme ile birlikte kişi olduğu görüşünü de destekleyen 

yaklaşımlardır. Öte yandan fetüsün henüz kişi olmadığını veya kişi olma kriterinin 

belirlenmesinin mümkün olmadığını söyleyen gelişimselci görüş, bu iki hak arasındaki yarışın 

veya çatışkının kadının seçim hakkının galibiyetiyle sonuçlanacağını iddia ederler. Bu 

yaklaşımlar bizleri kürtaj meselenin ahlaki perspektiflerini ele alan üçüncü başlığa bizleri 

götürecektir. 

Hem haklar yarışı hem de kişi olma perspektifini bağdaştıran ve problemi her iki bakış 

üzerinden değerlendirip tartışmayı yeni bir bakışa, feminist perspektife, yönlendiren Judith J. 

Thomson’ın Kemancı Analojisi kürtaj meselesinin en dikkat çekici yaklaşımı olarak 
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değerlendirilebilir. Analoji şöyle ifade edilir: Bir sabah uyanıyorsunuz ve kendinizi bilinci 

yerinde olmayan bir kemancı ile sırt sırta buluyorsunuz. Bu çok ünlü kemancnın ölümcül bir 

böbrek rahatsızlığı olduğu tespit edilmiş ve Müzik Severler Derneği mevcut tüm tıbbi kayıtları 

inceledikten sonra sizin tek başınıza ona yardımcı olacak en doğru kan grubuna sahip olduğunu 

tespit etmiş. Bu nedenle sizi kaçırdılar ve bir önceki gece kemancının dolaşım sistemi sizinkine 

takıldı, böylelikle sizin böbrekleriniz onun kanından hastalığına sebep olan zehiri çıkarmak için 

kullanılabilir. Hastane yönetimi bu durumu size şöyle açıklıyor: Müzik Severler Derneği olarak 

bunu size yaptığımız için üzgünüz, durumun sizi bu hale getireceğini bilseydik buna asla izin 

vermezdik. Ama yine de bunu yaptılar ve şu anda kemancı size bağlı. Fişini çıkarmak demek 

onu öldürmek demektir. Ama bu durumu çok dert etmemelisiniz, çünkü bu sadece dokuz ay 

sürecek. Bu sürecin sonunda kemancı hastalığından ve size bağşı olmaktan güvenli bir şekilde 

kutlulacaktır. Bu duruma boyun eğmek size ahlaki açıdan bir yükümlülük verir mi? Elbette ki 

bunu yapmayı kabul ederseniz bu çok faydalı olacaktır. Ve aynı zamanda büyük bir nezakettir! 

Ama kabul etmek zorunda mısınız? Peki ya bu durum dokuz ay değil de dokuz yıl sürseydi, ya 

da daha uzun? (Thomson, 1971, s.48).  

Thomson analojinin esas amaçlarından birisi hamilelik deneyimini, bu durumu hiç yaşamayan 

kadınlara ve kürtaj meselesi üzerinden argüman üreten düşünürlere bu konuya dair bir empati 

uyandırma olduğunu söyler. Çünkü bariz bir şekilde analojide Kemancı fetüse, Müzik Severler 

Derneği Devlete veya kürtaj politikası geliştiren bütün kurum ve kuruluşlara, böbrekleri 

uyumlu olan kişi ise size karşılık gelmektedir. Eğer kemancının yaşam hakkı onun sizin 

vücudunuzu kullanmasını garanti ediyorsa, o halde sizin özgürlüğünüz açısından neye mal 

olduğu önemli olmaksızın, kemancıya bu desteği vermek sizin için ahlaki bir zorunluluktur. 

Fakat öte yandan burada verilmek istenen mesaj, yaşama hakkı ile yaşamı devam ettirme 

hakkının kadının tercihi olması gerektiğidir. Evet, gerçekten de buna katlanıp 9 ay boyunca 

kemancıyı hayatta tutabilirsiniz. Fakat bu en fazla sizi bir iyilik meleği yapar. Ancak sizin 

burada gerçekten ceninin yaşamını devam ettirmeme hakkına sahip olmanız, hakların yarışı 

kapsamın- da makul kabul edilebilmelidir (Thomson, 1971, 49).  

Thomson’ın argümanı kürtaj meselesinin en kritik ve en dikkat çekici argümanlarından birisidir 

ve bu bakımdan birçok nokta üzerinden eleştiriye açıktır. Öncelikle hamilelik sadece 9 aydan 

ibaret değildir, dolayısıyla kürtaj sadece 9 aylık bir tutsaklık olarak değerlendirilemeyecek 

kadar kritik ahkali sorumluluklara sahiptir. Bununla birlikte hakların yarışı perspektifi 

üzerinden kadının 9 aylık tutsaklığının sonlandırılması gerektiği ve bu yarışın galibi olması 

gerekliliğinin, söz konusu analoji üzerinden değerlendirilmesi meseleyi dar bir alanda 

sıkıştırmaktadır. Ayrıca, kişi olma meselesi üzerinden Thomson’ın çizdiği sınır aşikardır. 

Kürtaj meselesini kişi olma kavramı üzerinden değerlendiremeyeceğimizi ve "bu noktadan ya 

da dönemden önce fetüs bir kişi değildir, ancak bu noktadan sonra bir kişidir" gibi bir çizgi 

çizemeyeceğimizi söyler. Ancak analojide Kemancı tartışmasız bir şekilde biyolojik ve 

psikolojik olarak bütün kriterleri karşılayan bir kişiye karşılık gelmektedir. Sözün özü bu 

analojinin bir diğer eksiği veya problemi kişi olma kriterini belirlemenin imkansızlığını 

vurgulayan gelişimselci görüşün tarafında durduğu halde fetüsün tam bir kişi olarak 

resmedilmesidir.  

4. Feminist Perspektif 

Diğer iki başlık altında yapılan değerlendirmeler fetüsün ontolojik ve ahlaki statüsü üzerinde 

ısrarla durmaktadır. Özellikle kişi olma kriteri temeline tamamen fetüsü dahil etmektedir. İkinci 

başlık ise kadının seçim hakkını, hayatını, karar verme yetisini ve dolayısıyla otonomisini 

reddetmeye müsait birçok görüş barındırmaktadır. Feminist yaklaşımların temel iddiası bu 

eleştiri üzerine odaklanmaktadır. Kürtaj problemi, kürtaj kararlarının alındığı durum ve 

içeriklere çok az vurgu yaparak, göz ardı ederek ve bunun temeli olarak fetüsün ahlaki statüsü, 

kişi olma kriterleri gibi meseleler üzerinde sıklıkla durularak ele alınmaktadır.  Feminist filozof 
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Susan Sherwin (1992) kürtaja yönelik geleneksel ve feminist olmayan yaklaşımların yüzeysel 

olduğunu, bütün bu değerlendirmelerin kürtajın meşruiyeti, kadının sosyal ve cinsel 

bastırılmasından ve kadınların kendi vücut ve üremeleri üzerinde kontrole sahip olmak için 

verdiği mücadeleden kopuk bir şekilde ele aldığını ileri sürer. O halde kürtaj eylemi ve fetüsten 

ziyade hamilelik olgusuna odaklanmalı, hamileliğin kadının hayatı ve bedeni üzerindeki etkiler 

göz önünde tutulmalı. Sherwin’e (1994, s. 111) göre fetüse, kadın ile olan ahlaki ilişkisi ile 

değer biçilir ve bunun dışında bir değer biçmek gereksizdir, çünkü fetüse toplumsal veya 

çevresel olarak anne ile olan ilişkisi dışında bir değer atfedilemez. O halde hem bireysel olarak 

fetüse (kişi olma problemi üzerinden), hem de hamileliği bireysel olarak sadece kadının 

problemi olarak gören hak yarıştırıcı yaklaşımların bir kenara bırakılması gerektiği üzerinde 

duran yeni bir bakış açısı ile karşı karşıyayız. Bu bakış aynı zamanda kürtajın bireysel bir 

mesele olmadığının bu problemin çözülebilmesi için kadının toplumsal yaşamdaki durumu, 

tarihsel ezilmişliği ve kolektif hayatın bir parçası olma konusundaki etkenleri göz önünde 

bulundurmak zorundayız. Kürtaj kararı hem bir tarafta bireysel ve hatta anlık bir kararmış gibi 

değerlendirildiğinde hem de salt hamilelik sürecini sonlandırmak olarak ele alındığında 

problem olmaya devam edecektir.  

Kısaca Sherwin özellikle feminist olmayan yaklaşımların kadının kürtaj seçimi konusunda 

karşılaştığı zorlukların görmezden gelmekle kalmayıp, onların aynı zamanda kadınları ve 

onların hayatlarına dair seçim haklarının da görünmez kılınmaya çalışıldığını iddia eder. Kürtaj 

kararı kendi doğal yapısı yani biyolojik ve etik ilişkinin özgünlüğü açısından 

değerlendirildiğinde tek tek her bir kadının onu deneyimleme özelliğine bağlıdır. Filozofların 

ve ahlakçı yaklaşımların kürtaj üzerine evrensel düşünceler üretmeye çalışmanın gereksiz 

olduğunu söyler. (Sherwin, 1994, s.315). Peki Sherwin’e göre kürtaj problemi nasıl ele alınmalı 

veya sözünü ettiği gibi bu probleme dair evrensel çözüm pratiklerinin kadın ve hakları üzerinde 

ne gibi etkileri söz konusu olacaktır? Sherwin kadının kürtaja dair karar alabilme haklarının 

doğrudan onun kendi cinselliğini kontrol etme yetkisiyle toplumsal normlar tarafından 

şekillendiğini vurgular. Erkek egemen aile yapıları, patriarkal toplumsal sistemler kürtaj 

kararını kadına bırakmayarak onu evine ve erkeğe ekonomik ve hatta biyolojik olarak bağlı 

kırılgan varlıklar haline getirir. Bu bakımdan hamilelik sıklıkla kadını erkeğe bağlı kalma haline 

zorlamaktadır (Sherwin, 1994, s.316). Bu hamilelik kürtajla sonuçlansın veya sonuçlanmasın 

kadın önce bebeğe sahip olup olmama kararını verebilme yetileri söz konusu olduğunda 

ardından eğer dünyaya getirirse bebeğin iyiliği açısından ekonomik olarak kendi 

özgürlüğünden feragat etmiş olacak ve daha bağımlı hale gelecektir. O halde kürtaj problemi 

ve hamileliğin etik problemlerine feminist perspektifin bakışı nettir: Hamilelik kadın 

bedeninden kadın hayatına işleyen bir süreçtir. Bu bakımdan üzerine yapılan etik tartışmalar 

veya toplumsal değerlendirmeler kadının kendi kararı yanında değersiz kalmaktadır.  

Alison Jaggar (Jaggar 1994, 281-286) da kürtaj kararının hamilelik sürecini sonlandırmaktan 

ibaret olmadığına, doğum sonrasında bebeğin tüm sorumluluğunun annenin üzerine kaldığına 

dikkat çeken bir argüman üretmiştir. Jaggar kürtaj kararının neden kadına ait olması gerektiğini 

iki ilkeye dayanarak açıklamıştır. İlk yaklaşım yaşam hakkından ne anladığımız üzerine 

odaklanır. Yaşam hakkı sadece dünyaya gelmek veya bu hakkın bizlere tanınmasından ibaret 

midir? Jaggar yaşam hakkına tam anlamıyla sahip olmanın insan hayatına sahip olmak demek 

olduğunu vurgular. Tam bir insan hayatının neleri gerektirdiği tartışılabilir fakat en azından 

yeterli gıda, solunabilir hava, diğer insanlardan duygusal yakınlık görmek gibi temel ihtiyaçları 

içerdiği söylenebilir. Bir kişi veya kurum çocuğun doğumdan önceki ve sonraki ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik ciddi bir girişimde bulunmuyorsa o çocuğun koruyucusu olarak 

görülemez. Çocuğun koruyucusu, çocuğun tam bir insan hayatına erişebilmesi için gereken 

bütün ihtiyaçları karşılamayı üstlenendir. (Keskin, 2015, s.90). İkinci yaklaşım ise eğer sözü 

edildiği gibi bir hak yarışı varsa bu yarışın galibinin kadın olması gerekliliği üzerinedir. Çünkü 
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kürtaj veya başka önemli kararların sadece o kararların sonuçlarından ciddi bir şekilde 

etkilenecek olanlar tarafından verilmesi gerekmektedir. İçinde yaşadığımız toplumsal düzende 

çocuk bakımı neredeyse tamamiyle kadınların üstüne düşen bir görevdir. Dolayısıyla hem 

biyolojik hem de toplumsal koşullar nedeniyle hamileliğin devamı ya da sonlandırılması 

kararından en çok kadınlar etkilenmektedir. Hamileliği devam ettirme kararından asıl 

etkilenecek olan kişi kadındır ve bu yüzden bu kararı o vermelidir.  

Feminist açıdan Kürtaja karşı çıkan görüşler de söz konusudur Sydney Callahan (1986) gibi 

diğerleri ise feminist amaçlara kürtaja izin veren bir toplumda ulaşılamayacağını iddia ederler. 

Doğmamışın haklar ve korunma alanından dışlanması, Callahan’a göre, kadınların adaletsiz ve 

erkek egemen düzenlerdeki dışlanışına benzer ki, bu sistemlerde insan yaşamının alt dereceleri 

ancak güçlüler istediğinde, tercih ettiğinde veya değer verdiğinde haklara kavuşabilmektedir. 

Bunun da ötesinde, kadınların özel yaşamı veya bağımsızlığı adına kürtaj hakkının kabul 

edilmesi, aynı zamanda hamilelik ve çocuk bakımının sadece kadınlara ait bir sorumluluk 

olduğu görüşünün de onaylanması anlamına gelir ki, Sonuç olarak, Callahan’a göre kadınlar 

asla ölü fetüs yığınlarına tırmanarak eşitlik ve sosyal güç kazanamaz. Kürtaj üzerine feminist 

tepkisellik geliştirmek kadının ataerkil toplumun istediği forma dahil edilmesine önayak 

olmaktadır.  

5. Sonuç  

Kadınların kürtaja karar verme nedenleri, kürtajı istememe nedenleri kadar çok ve çeşitli 

olabilir (Johnson, 2004, s.158). Bununla birlikte kürtaj probleminin filozoflar ve ahlakçılar 

tarafından üzerinde sıklıkla durulan iki yaklaşımın hatalı olduğu aşikardır. Kişi olma kavramı 

üzerinden tartışmayı sürdürmek meselenin kürtaj karşıtlarının lehine çevirmekten başka pek bir 

işe yaramamaktadır. Hakları yarıştırmak söz konusu olduğunda kadın haklarının fetüs hakları 

karşısında dahi tarih boyunca pek galip gelmediği de ortadadır. Kürtaja yöneltilen bu ahlaki 

perspektiflerin, felsefi ve çözüm odaklı olması bakımından belki de en dikkate değeri feminist 

yaklaşım olacaktır. Ancak bu da feminist yaklaşımın eksiksiz ve hatalı olmadığı anlamına 

gelmez. Kısaca özellikle kürtaja dair geliştirilen feminist yaklaşımların kadının seçim hakkı 

meselesinden sıyrılıp kadının özgürlük meselesine doğru bir yaklaşım sergilemesi 

gerekmektedir.  
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ABSTRACT 

Such terms as ethics, plagiarism, or cheating are widely and intensely discussed in the 

academic world. Britannica Online Encyclopedia interprets ethics as the so-called ‘’moral 

philosophy, the discipline concerned with what is morally good and bad and morally right and 

wrong. The term is also applied to any system or theory of moral values or principles’’. 

Further, Merriam-Webster Online Dictionary defines plagiarism as ‘’stealing and passing off 

(the ideas or words of another) as one's own: use (another's production) without crediting 

the source’’. Additionally, Collins Online Dictionary refers to cheating as ‘’when 

someone cheats, they do not obey a set of rules which they should be obeying, for example in 

a game or exam’’. What about ethics in the academic world? It is the broadest term 

surrounding several matters. On the individual basis, the central topic of discussion has been 

academic integrity, and the requirement to keep a habit of honesty in every dimension of 

education. Academic integrity is defined as refraining from cheating or plagiarism among 

other illegal actions. It is represented in the field of research by means of written principles, 

rules, procedures, and policies. Besides, it may be encountered in ethics courses and education 

programs. Bearing academic integrity refers to acting truly even in unseen and unheard 

occasions. Research ethics fosters the objectives of research by means of aiding values, 

respect, and honesty. With all these in mind, based on a mix method research design, this 

phenomenologic study inquires the conceptions of higher education students (EFL pre-service 

teachers) (N= 114) towards ethics and the related dimensions by means of a scale and an 

interview adapted from the works of a number of researchers (Gullifer & Tyson, 2010; Amiri 

& Razmjoo, 2016; Tayan, 2017; Javaeed, Khan, Khan, & Ghauri, 2019). The results of the 

study represent diverse attitudes from the informants. The related implications have been 

accordingly put forward.  

Keywords: ethics, plagiarism, cheating, EFL pre-service teachers, higher education students 

 

Introduction 

Plagiarism refers to using others’ work or opinions as if they are yours. Even if the consent of 

the original author is attained or not, including the work of someone in another’s work 

without reference or giving credit means plagiarism (Liddell, 2003). The Cambridge online 

dictionary defines the verb plagiarize as “to use another person's ideas or work and pretend 

that it is your own”. In other words, utilizing one’s source, intentionally or unintentionally, 

without reference is plagiarism (Helgesson & Eriksson, 2015). Plagiarism, as an ethical issue, 

generally means a failing score for students (Anderson & Steneck, 2011).  

Avoiding plagiarism is not that hard if students really conceive what it means. Thus, when 

they use someone’s text that’s not their own, they have to include a citation in their paper that 

clarifies the label of the original source (Barry, 2006). Further, students or researchers have to 

involve quotations in order to prevent plagiarism. Accordingly, they state that the text is not 

their own work. Paraphrasing is another technique to avoid plagiarism in that students rewrite 
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a text by their own words (Wager, 2014). However, while paraphrasing, they must not alter 

the exact meaning (Hale, 1987). Besides, paraphrasing without citation is extensively 

encountered in academic fields. In addition, paraphrasing is still a kind of plagiarism if one 

rewrites a text but shows it as if it is his own source (Sarlauskiene & Stabingis, 2014). Thus, 

instead of restating a text or a source, uttering our particular views can contribute to our study 

more (Bouville, 2008). 

Referring to the original source in as in-text citation and reference help us avoid from 

plagiarism as well. Plagiarism is not appreciated in educational institutions. Therefore, 

students have to learn the true way of utilizing the related sources. Plagiarism is simply a kind 

of fraud carried out knowingly or unknowingly (Stitzel, Hoover, & Clark, 2018). It is also a 

kind of cheating commonly encountered in schools. It is an illegal action that violates laws. A 

number of reasons such as not knowing the writing rules, ignorance, lack of stimulus, and 

teachers’ attitudes towards plagiarism may be listed as the reasons behind plagiarism (Fischer 

& Zigmond, 2011). Schools, particularly, universities, consider plagiarism as a serious issue 

in that they strictly punish the students who plagiarize. Thus, the students have to refrain from 

plagiarism since they may experience bad consequences in their education process (Louw, 

2017). The practice of plagiarizing can occasionally be totally unintentional. Nonetheless, it 

still ruins the overall academic world since it hugely devastates the ethical norms. Plagiarism 

has devastating effects on school settings since students who plagiarize the works of others 

can simply be the unwanted in the school community and they can form negative relations 

with the teachers (Bretag & Mahmud, 2009). Therefore, this study investigates the 

conceptions of EFL pre-service teachers towards plagiarism and the related dimensions. 

Methodology 

The present study is based on a phenomenological research design in that it attempts to find 

out the conceptions of higher education students (EFL pre-service teachers) (N= 114) towards 

ethical issues such as plagiarism and the related aspects by means of a scale and a semi-

structured interview adapted from the works of a number of researchers (Gullifer & Tyson, 

2010; Amiri & Razmjoo, 2016; Tayan, 2017; Javaeed, Khan, Khan, & Ghauri, 2019). 

Therefore, based on a mix method research design, the study inquires and interprets the third-

person experiences and it requires using the related scientific principles with an 

anthropological bend. The study has accordingly inquired the conceptual underpinnings of the 

pre-service ELT teachers who study at a state university in Turkey. During the spring 

semester of the 2021 education year, the informants were taught plagiarism and how to avoid 

it in a detailed way. The data of the study were also gathered through semi-structured 

interview questions. For the coding reliability of the interview, Kappa Coefficient for Inter-

coder Reliability was calculated and it was found that the coding process was highly reliable 

(K= .828, p<.001).  

Findings and Results 

The findings and results of the study comprises the attitudes towards plagiarism, definition of 

plagiarism, awareness of various plagiarism types, the reasons behind plagiarism, prevalence 

of plagiarism, seriousness of plagiarism, possibility of being detected while plagiarizing, and 

plagiarism as a common strategy used by students.  
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Table 1 

Attitudes towards plagiarism  

Item  Yes 

(%) 

No 

(%) 

Not Sure 

(%) 

1. Do you know what plagiarism is? 95.6 1.8 2.6 

2. Do you think having your work written or done by others is a form of 

plagiarism? 

73.7 9.6 16.7 

3. Have you ever considered paying others to write your assignment? 20.2 69.3 10.5 

4. Are you aware that plagiarism software is used by your university to detect 

academic dishonesty? 

77.2 10.5 12.3 

5. Is the use of plagiarism software used in your university would discourage 

or prevent you from plagiarizing? 

70.2 9.6 20.2 

6. Are you aware of the legal consequences of plagiarism? 74.6 7.9 17.5 

7. Has your university had ever informed or advised you of the consequences 

of academic dishonesty? 

86.0 7.0 7.0 

8. Is submitting the work of your friend as if it is yours a kind of plagiarism? 71.9 10.5 17.5 

9. Is copying another student plagiarism? 82.5 3.5 14.0 

10. Is using illegal devices in an exam plagiarism? 53.5 15.8 30.7 

11. Is using no citation/reference in work plagiarism? 67.5 17.5 14.9 

12. Is using unauthorized aids in an exam is a form of cheating? 64.9 9.6 25.4 

13. Is poor referencing or citation is a form of plagiarism? 33.3 28.1 38.6 

14. Do you think lack of time to complete assessment is a reason to cheat or 

plagiarize? 

24.6 54.4 21.1 

15. Do you think lack of interest to complete assignment is a reason to cheat 

or plagiarize? 

27.2 57.0 15.8 

16. Do you think lack of skills to effectively complete assignment is a reason 

to cheat or plagiarize? 

29.8 52.6 17.5 

17. Do you think difficulty of exam/assignment is a reason to cheat or 

plagiarize? 

25.4 57.9 16.7 

18. Do you think the need to score a high grade is a reason to cheat or 

plagiarize? 

29.8 57.0 13.2 

19. Do you consider plagiarism to be unprofessional or unethical? 85.1 7.9 7.0 

20. Do you practice plagiarism? 10.5 74.6 14.9 

21. Do you directly copy & paste the existing published material without 

proper citation and referencing? 

10.5 78.1 11.4 

22. Do you directly copy from peers? 4.4 87.7 7.9 

23. Does your university successfully detect plagiarism? 44.7 12.3 43.0 

24. Does your university successfully respond to plagiarism? 43.9 8.8 47.4 

25. Does your university report plagiarism to higher authorities? 30.7 7.9 61.4 

26. Does your university lower your grades after detecting plagiarism? 48.2 12.3 39.5 

27. Does your university warn you after detecting plagiarism? 50.9 14.9 34.2 

28. Does your university ignore plagiarism? 0.9 70.2 28.9 
  

 

Table 1 clearly illustrates that majority of the respondents (95.6%) know what plagiarism is. 

Further, they (73.7%) think that having one’s work written or done by others is a form of 

plagiarism, but they (69.3%) have never considered paying others to write their assignment. 

Besides, the informants (77.2%) are aware that plagiarism software is used by their university 

to detect academic dishonesty. They (70.2%) also state that the use of plagiarism software 

used in their university would discourage or prevent them from plagiarizing. Moreover, they 

(74.6%) are aware of the legal consequences of plagiarism and they suggested (86.0%) that 

their university had informed or advised them of the consequences of academic dishonesty. 

Furthermore, they (71.9%) know that submitting the work of their friend as if it is theirs is a 

kind of plagiarism. Additionally, they (82.5%) are aware that copying another student is 

plagiarism and using illegal devices in an exam is also plagiarism (53.5%). The respondents 

(67.5%) also stated that using no citation/reference in work is plagiarism and added that using 
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unauthorized aids in an exam is a form of cheating as well (64.9%). However, the informants 

(38.6%) are not sure about if poor referencing or citation is a form of plagiarism or not. In 

addition, they (54.4%) do not think that lack of time to complete assessment, lack of interest 

to complete assignment (57.0%), lack of skills to effectively complete assignment (52.6%), 

difficulty of exam/assignment (57.9%), and the need to score a high grade are reasons to cheat 

or plagiarize (57.0%). On the other hand, they (85.1%) consider plagiarism to be 

unprofessional or unethical while they (74.6%) put forward that they do not practice 

plagiarism. Further, they (78.1%) do not directly copy & paste the existing published material 

without proper citation and referencing and do not directly copy from peers (87.7%) either. 

However, they (44.7%) declared that their university successfully detects plagiarism but they 

(47.4%) are not sure whether their university successfully responds to plagiarism and reports 

plagiarism to higher authorities (61.4%). Moreover, they (48.2%) add that their university 

lower their grades after detecting plagiarism and warn them after detecting plagiarism 

(50.9%). Lastly, they (70.2%) suggested that their university does not ignore plagiarism. The 

following table represents the plagiarism definitions of respondents. 

Table 2 

Definition of plagiarism  

Item  f % 

Stealing the works of others 40 32.52 

Using data without reference  38 30.89 

Cheating  26 21.14 

Copy-paste  12 9.76 

Illegal action  7 5.69 

Total  123 100.00 

  

As it is simply understood from Table 2, the informants define plagiarism as Stealing the 

works of others (32.52%), Using data without reference (30.89%), Cheating (21.14%), Copy-

paste (9.76%), and Illegal action (5.69%). The following table illustrates the awareness states 

of the informants of various plagiarism types. 

Table 3 

Awareness of various plagiarism types 

Item  f % 

Unaware  60 56.08 

Aware  31 28.97 

Somewhat aware  16 14.95 

Total  107 100.00 

  

Table 3 clearly highlights that majority of the respondents (56.08%) are unaware of various 

plagiarism types, while some of them (28.97%) are aware of them. Further, a small 

percentage of respondents (14.95%) are somewhat aware of various plagiarism types. Table 4 

below illuminates the reasons behind plagiarism. 

 
Table 4 

The reasons behind plagiarism  

Item  f % 

Lack of knowledge and skills 31 18.79 

Lack of time 27 16.36 

Low grades 26 15.78 

Laziness  21 12.73 

Difficulty of tasks and exams  21 12.73 

Lack of interest  19 11.52 

Ignorance  10 6.06 
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Habit  3 1.81 

Irresponsibility  3 1.81 

Having low creativity  3 1.81 

Lack of motivation  1 0.60 

Total  165 100.00 

  

Table 4 clarifies the reasons behind plagiarism as Lack of knowledge and skills (18.79%), 

Lack of time (16.36%), Low grades (15.78%), Laziness (12.73%), Difficulty of tasks and 

exams (12.73%), Lack of interest  (11.52%), Ignorance (6.06%), Habit (1.81%), 

Irresponsibility (1.81%), Having low creativity (1.81%), and Lack of motivation  (0.60%). 

Further, the table below underlines the prevalence of plagiarism. 

Table 5 

Prevalence of plagiarism  

Item  f % 

Very common   70 70.71 

Not sure 22 22.22 

Not common   7 7.07 

Total  99 100.00 

  

One can easily comprehend from Table 5 that most of the respondents (70.71%) see 

plagiarism as a very common practice. Besides, while some respondents (22.22%) are not 

sure about the prevalence of plagiarism, a very small percentage of them (7.07%) state that it 

is not a common practice. The table below represents the seriousness of plagiarism.  

Table 6 

Seriousness of plagiarism  

Item  f % 

Very serious issue 95 88.79 

Not sure 12 11.21 

Total  107 100.00 

 

One can be easily detected from Table 6 that majority of the participants (88.79%) perceive 

plagiarism as a very serious issue. On the other hand, few respondents (11.21%) are not sure 

about the seriousness of the stated issue. The following table displays the possibility of being 

detected while plagiarizing.  

Table 7 

Possibility of being detected while plagiarizing   

Item  f % 

High  73 73.74 

Somewhat  14 14.14 

Not sure  12 12.12 

Total  99 100.00 

  

Most of the informants (73.77%) conceive the possibility of being detected while plagiarizing 

high. On the other hand, while a small number of informants (14.14%) see it somewhat 

possible, few participants (12.12%) are not sure about it. The pursuing table shows the 

perceptions of informants towards whether plagiarism is a common strategy used by students 

or not. 
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Table 8 

Plagiarism as a common strategy used by students 

Item  f % 

Yes  77 71.30 

No  11 10.19 

Not sure  11 10.19 

Sometimes  9 8.32 

Total  108 100.00 

  

Table 8 simply illustrates that most of the participants (71.30%) see plagiarism as a common 

strategy used by students. Furthermore, while some informants (10.19%) do not see 

plagiarism as a common strategy used by students, some others (10.19%) are not sure about 

the stated issue. Lastly, only few informants (8.32%) see plagiarism as a strategy sometimes 

used by students. 

Discussion and Conclusion 

There have been numerous studies inquiring plagiarism awareness, perception, and attitudes 

among students and teachers (Ehrich, Howard, Mu, & Bokosmaty, 2016; Hu & Lei, 2012; 

Husain et al., 2017; Marshall & Garry, 2006; Mavrinac, Brumini, Bilić-Zulle, & Petrovečki, 

2010; Pickard, 2006; Razera, Verhagen, Pargman, & Ramberg, 2010; Tindall & Curtis, 2020; 

Tran, 2012). However, there tends to be not plenty of studies referring to the perceptions of 

candidate ELT teachers in the Turkish context. In the light of the mentioned gap in the related 

literature, the present study tends to explore the conceptions of state pre-service EFL teachers 

towards plagiarism and the related ethical dimensions. The picture drawn by the scale and 

semi-structured interview highlight that:  

• The informants are aware of the concept of plagiarism and its seriousness. This may 

be duly attributed to the plagiarism training given by the researcher to them.       

• The informants are also conscious of the reasons why students apply plagiarism and 

they tend to avoid unethical practices such as plagiarism. 

 One can easily understand from the overall results that candidate EFL teachers 

studying at a state university in Turkey developed enhanced awareness about the reasons and 

consequences of plagiarism, as well as the importance of avoiding such unethical practices; 

however the related awareness has to be given to the students by means of including 

plagiarism, its reasons, consequences, and other related ethical issues in to the curriculum. 

Therefore, the related precautions and improvements should be represented by the Council of 

Turkish Higher Education accordingly. This study may aid the researchers in the related field, 

Ministry of Turkish National Education, educational authorities, and policy makers. 
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ABSTRACT 

Spatial development in various forms and dimensions has been taking place within the 

territorial space of Nigeria in recent time. The extent and pace at which natural environment is 

being transformed and displaced with physical development are also alarming. Likewise, many 

changes in land uses are taking place most especially in state capitals, cities and large urban 

centers reflecting the dynamic nature and the quest to satisfy socio-economic aspirations of 

businesses, industries and investors. The creation of states and local government areas are not 

exempted among the contributory factors attracting various capital projects and spatial 

development in many Nigerian cities with many far reaching consequences on the natural 

environment when prescribed norms are not complied with. The magnitude of consequences 

attributed to spatial development in many Nigerian cities in recent time point to the extent of 

compliance with environmental norms and ethics in the course of spatial development. 

Regrettably, the many urban and rural residents are at receiving ends of the unethical incursions 

into the natural environment and flagrant violation of prescribed environmental norms and 

values guiding spatial developments. Based on the foregoing, the study theoretically examined 

spatial development and compliance with environmental ethics in Ibadan, Nigeria with a view 

to awaken environmental consciousness in the society and minimize adverse consequences of 

unguided incursion into environment.   

Keywords: Spatial development, environmental ethics, compliance, Ibadan and Nigeria 

 

 

1.0 Introduction 

1.1 Background to the Study 

The environment has remained a pivot for human livelihood and realization of ambitions 

and aspirations over the years. In fact, human race across the various continent of the globe has 

been naturally blessed and endowed with numerous environmental resources which are 

exploited and processed for various purposes. However, human conducts or behaviour with 

respect to the natural world or environment are subjects of ethics (Ikeke, 2020). This assertion 

justifies the need for ethical relationship between people and the natural world as well as the 

rationale for treat and respect the environment.  

Oyesiku (2014) was of the opinion that no country was predominantly urban around 1800, while 

only 3 per cent of the world’s population lived in urban centers during the same period, and by 

1900 the proportion of people living in urban centers had rising to 13 per cent with the figures 

geometrically increasing every day. The continuous urbanisation and population explosion has 

no doubt been increasing pressures on various resources of the environment in recent time. 
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Importantly, with more urban residents in the cities, the fringe area and suburbs are feeling the 

impacts of spatial development in various forms and scale. This has led to ecological crisis 

characterized by pollution, resource shortage and ecological imbalance. As a result, Yang 

(2006) emphasized the need to redefine the relationship between man and the nature in this 

century. 

Generally, spatial developments have always been in consonance with prescribed norms, values 

and traditions since the ancient times and the template of development was even stacked to 

during the industrial revolution. However, the unprecedented level of spatial development, 

flagrant incursion into environment and biodiversity as well as the ever increasing human 

population with accompanying consequences have re-echoed the need to abide with 

environmental ethics and norms in recent times. Environmental ethics however, is now a global 

issue and equally received global attention with provisions enshrined in the United Nations’ 

Millennium Development Goals and the Sustainable Development Goals which emphasized 

environmental sustainability and protection as paramount goal that governments must meet. 

Nigeria is not an exception to the myriads of issues confronting the nature and man. In fact, the 

extent of spatial development in the country since 1960s has been at highest magnitude. This 

was perhaps due partly to the discovery of oil in the late 1950s, and subsequent oil boom of the 

1970s. These two events facilitated and ushered in unprecedented wealth and capital formations 

for the country. As a result, various capital projects and spatial development activities began to 

spring up across the country in which government at all levels, corporations/organisations and 

individuals are at the forefront. 

Spatial development in various forms and dimensions has been taking place within the 

territorial space of Nigeria in recent time. The extent and pace at which natural environment is 

being transformed and displaced with physical development are also alarming. Likewise, many 

changes in land uses are taking place most especially in state capitals, cities and large urban 

center reflecting the dynamic nature and the quest to satisfied socio-economic aspirations of 

businesses, industries and investors. The creation of states and local government areas are not 

exempted among the contributory factors attracting various capital projects and spatial 

development in many Nigerian cities with many far reaching consequences on the natural 

environment when prescribed norms are not complied with. The magnitude of consequences 

attributed to spatial development in many Nigerian cities in recent time point to the extent of 

compliance with environmental norms and ethics in the course of spatial development. Fasina, 

Akanmu, Salisu and Akiyode (2020) opine that spatial disorderliness are manifested in forms 

of physical developments that failed to conform to physical planning ethics. With this, the 

mechanism for enhancing physical orderliness in Abeokuta, Ogun State was examined to 

achieve orderly spatial development.  

Regrettably, the many urban and rural residents are at receiving ends of the unethical incursions 

into the natural environment and flagrant violation of prescribed environmental norms and 

values guiding spatial developments. These prescribed norms and values are regarded as part 

of codified environmental ethics meant to guide spatial development and at the same time, 

protecting the natural habitat. The persistent occurrence of natural and man-made disasters 

despite the existence of various instruments (environmental ethics and codes), most especially 

in Nigerian urban centers as well as unnecessary destruction of natural habitats and distortions 

of ecological balance calls for urgent review of the relationship between man and environment. 

It is in this regard that this paper examined spatial development and compliance with 

environmental ethics in Nigeria with a view to achieving ethically satisfying spatial 

development in the country.   

1.2 Literature Review and Environmental Ethics as a Conceptual Approach 

Environmental ethic is both a concept and, approach of articulating friendly relationship 

between man and nature, and for the benefit of man and nature. It represents various thoughts 
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for mutual respects in sustainable interaction between man and the environment. According to 

Yang (2006), the emergence of modern environmental ethics could be traced to the 

demonstration in United States of America against pollution and championing the earth tagged 

‘Earth Day’ in 1971, where more than two million people participated and was followed by the 

launching of ‘Greenpeace’ which was a campaign against nuclear weapons and in favour of the 

environment in the same years. These two events brought about the first United Nations 

environmental conference which was held in Stockholm in 1972, that symbolized the universal 

awakening of environmental consciousness worldwide (Yang, 2006).  

The pace of establishing national and international laws concerning environmental protection 

was dramatically accelerated during the years that followed with many scholars canvassing for 

environment at various seminars, conferences and gatherings. Since then, environmental ethics 

has been an area in which different ideas and perspectives of scholars and researchers compete 

under different perspectives and approaches. Such as approaches that emerged are 

anthropocentrism, animal liberation/rights theory, biocentrism, ecocentrism and 

technocentricsm. While the approaches are different in thoughts, but their goals are the same 

with consensus reached that ‘it is everyone’s duty to protect the environment’. These varying 

perspectives provide unique and reasonable ethical justifications for environmental protection 

by man in spatial development and natural resource utilization. At the practical level, 

environmental ethics forcefully critiques the materialism, hedonism and consumerism 

accompanying modern capitalism, and calls instead for a ‘green lifestyle’ that is harmonious 

with nature. It searches for an economic arrangement that is sensitive to Earth’s limits and to 

concerns for quality of life. In the political arena, it advocates a more equitable international 

economic and political order that is based on the principles of democracy, global justice and 

universal human rights.  

Amirovna (2020) states that the UNESCO’s principles of environmental ethics which are 

capable of ensuring man-environment harmonious relations are;  

i. The principle of respect. i.e. respect for all forms of life affirms the value of life in itself, 

the moral value of every living being, regardless of the interests of man, regardless of his 

usefulness or harm.  

ii. The principle of biodiversity. This affirms the value and necessity of preserving biodiversity 

as one of the manifestations of the richness of nature.   

iii. The principle of maintaining the stability of the biosphere i.e. the priority of preserving the 

biosphere as a whole is more important than the preservation of any individual life, species 

or ecosystem.  

iv. The principle of environmental justice. This affirms the equal distribution among people of 

the right to environmental safety, while everyone is charged with the responsibility for its 

preservation.  

v. The precautionary principle which implies that one should first of all take into account, the 

most dangerous of the possible scenarios when developing a policy that has humanitarian 

and environmental consequences.   

vi. The principle of the common heritage of natural resources. This expresses the idea of planet 

Earth as a whole. People are equally responsible for the environment and natural resources, 

since their depletion will have consequences for all people, both living and future 

generations.   

vii. The principle of the rights of future generations. This requires that living people take care 

of future generations - both people and other living beings.  

viii. The principle of shared responsibility. This states that since natural resources are the 

common property, the responsibility for protecting the environment should be shared by all.  
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ix. The principle of presumption of danger. This arises from the principle of respect for life and 

the principle of precaution and is expressed in practical demand; thus, those who undertake 

actions with consequences for the environment must bear the burden of proving their safety.  

x. The principle of reduction and convergence arises from the principles of environmental 

justice and the universal wealth of natural resources and concerns gases emitted into the 

atmosphere, the accumulation of which in the atmosphere enhances the greenhouse effect. 

The pace and trends of spatial development in globally is alarming in recent decades. With this, 

the movement of people from rural areas to urban centers in Nigeria, and the concomitant 

changes in the lifestyle of the people as well as values, attitudes and behaviors has been at the 

expense of the natural environment. This has according to Oyesiku (2014, 2017) led to rapid 

expansion of cities borders, while the adjoining green areas are sacrificed for such spatial 

expansion and development, while environmental sustainability is relegated. As such, the 

sustainability potential of cities is increasingly threatened by twin forces of urbanisation and 

population. Obviously, spatial and general development in all ramifications are leading to 

avoidable environmental deterioration at fast pace in many cities, most especially in developing 

countries of the world, Nigeria inclusive. Regrettably, these numerous incursions into the 

environment are having adverse implications not only on human health and wellbeing, but also 

affecting socio-economic development process.  

Possibly, this justified the rationale of the Sustainable Cities Programme of the United Nations 

which helps cities to adopt a visionary approach to Environmental Planning and Management 

(EPM) and build the necessary institutional and human resource capacity to effectively utilize 

this approach in the 1990s. Undoubtedly, the numerous incursions into the environment is 

ultimately affecting the sustainability of human settlement and the situation if becoming worse 

with climate change dilemma and consequences rampaging the world. It is on this basis that 

Olaniyan (2017) opines that sustainable development is an integrated concept involving all 

human actions down to the local level and aims to improve the quality of life of current and 

future generations, while safeguarding the earth’s capacity to support life in all its diversity. By 

this, the sustainable development ensures the achievement of the needs of the present generation 

without compromising the ability of future generations to meet their own needs and is anchored 

on the pillars of economic, social and environmental protection (see Figure 1.1) which have 

environmental ethics as deciding factors for successful achievement of the conceived goal. 

In view of the above analysis, among the major spatial developments that have been 

continuously surfacing and re-shaping Nigeria landscape and thereby impacting the 

environment include creation of states (these were very rampart since 1967 when the Mid-

western region was first created from the defunct Western Region of Nigeria. Subsequent ones 

were in 1978, 1989 and 1996);  creation of Local government areas (this is associated with 

State’s creation as the native authority is now metamorphosed into 774 local government areas 

in the country with political and administrative proclamation of each as a town); development 

of capital projects (initially, the Federal Government embarked on many capital development 

projects such as establishment of Federal Universities, airports, polytechnics, housing,  

schemes, colleges of education and other academic, health and research institutions. At present, 

virtually all the states in the country have equally established similar institutions. However, 

since 1992, individuals are not exempted in the development of capital projects of this nature 

and magnitude) and industrialization projects. 

Historically, the colonial administration changed spatial planning regulations in the country 

through the enactments of various ordinances and proclamations. Oyesiku (1998) summarized 

that the enabling ordinances include Lagos 1863 Town Improvement Ordinance, Cantonment 

Proclamation of 1904, Ordinance No. 9 of 1914, Township Ordinance No. 29 of 1917, Town 

and Country Planning Ordinance No.4 of 1946, and Lagos Town Planning Ordinance of 1928 

among others. However, the post-independence era to date witnessed the domestication of most 
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of the above mentioned ordinances to guide spatial development in the country, and to ensure 

harmonious man-environment relationship. However, improvement in the earlier ordinances 

and the need to meet the emerging challenges facilitated the enactment of new laws since 1990s 

to date. Such laws include the Federal Environmental Protection Agency (FEPA) Decree 58, 

1988, National Environmental Standards and Regulations Enforcement Agency (NESREA Act 

No. 25, 2007; Environmental Impact Assessment Decree No. 86, 1992 and Nigerian Urban and 

Regional Planning Decree No. 88, 1992 among others. A critical examination of the provisions 

of these laws attested to the fact that spatial planning regulations remained veritable instruments 

of environmental ethics as they are meant to ensure orderly transformation of natural 

environment as well as promoting harmonious man-environment relationship in the quest for 

sustainable development drive. Hence, the laws are meant to be complied with by all users of 

the nature; and are to be strictly enforced by the designated statutory authority to achieve desired 

results. 

 

 

Figure 1.1: Pillars of Sustainable Development 

Source: Adapted from Olaniyan (2017) 

1.3 Materials and Methods 

The study focuses on Ibadan, Oyo State which covers a land area of 463,33Km2 and is inhabited 

by more than 3,649,800 (NPC, 2007).  Historically, the emergence of Ibadan was as a result of 

insecurity cum intra-tribal war of the 19th century (1825-1983), and military Jihad originating 

from Sokoto Sultanate which spread from the North to the south of Nigeria provoked a huge 

movement of people form the north to the south (Fourchard, 2000). Ibadan is administratively 

made up of eleven local government areas namely Ibadan North-West, Ibadan North, Ibadan 

North East, Ibadan South-East; and Ibadan South-West. Others are Akinyele, Oluyole, Lagelu, 

Egbeda, Ona Ara and Ido. Geographically, Ibadan is bounded in the North by Afijio, on the 

East by Osun State, on the West by Ibarapa-East and in the South by Ogun-State.  

The city enjoys a tropical climate characterized by district seasonal shift in the wind pattern and 

experiences two different climates which are the sub-equatorial climate in the southern part 

with high rainfall (1000-1500mm) for 5-7 months of the year with average temperature of 270c. 

Ibadan is located in southern part of Oyo state of Nigeria (Figure 1.2). According to Oyo State 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
138



Ministry of Lands and Housing (2008), Ibadan has an estimated area of 3,123.32km2 (45,312.50 

hectares) with 11 local government areas namely Ibadan North, Ibadan North-East, Ibadan 

North-West, Ibadan South-East, Ibadan South-West, Lagelu, Oluyole, Ido, Ona-Ara and 

Oluyole.  Ibadan is bounded in the North by Afijio Local Government, on the East by Osun 

State, on the West by Ibarapa-East Local Government and in the South by Ogun-State (Figure 

1.3).  The general land use of Ibadan shows that major residential land use dominates the city 

while agricultural land uses dominates rural areas. Area devoted to residential use amounted to 

212,187.5 hectares (221.1875km2) and this represent about 61.39 per cent of the total area, 

while other important land uses include industrial, institutional, circulation, public commercial, 

recreation and semi-public (Table 2.1). 

 

Table 2.1: Land Use Analysis of Ibadan 

Land use Area Hectare Per cent 

Residential densities: 

High density 

Medium density 

Low density 

 

3,068.75 

2,912.50 

6,806.25 

 

29.62 

6.31 

14.22 

Government Acquisition 3,750.00 8.28 

Govt Acquisition (Barrack) 1,875.00 4.14 

Industrial 7,500.00 16.55 

Commercial 170.00 0.38 

Institutional 1,562.00 3.45 

Airport 1,562.50 3.45 

Open space 425.500 0.94 

Circulation 4,843.75 10.69 

Agricultural uses 1,150.00 2.05 

Total 45,312.50 100 

Source: Oyo State Ministry of Lands and Housing (2008) 

 

The paper however, relied mostly on secondary data sources as publications on nature, 

environment, environmental ethics and spatial development were reviewed, taking into 

consideration their implications and practice in Nigerian cities. This is complimented by direct 

observations of spatial development and their patterns as they characterized Nigeria built 

environment.  
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Figure 1.3: The study LGAs in Oyo State 

 

1.4 Environment and Emerging Issues on Spatial Development  

The emerging extreme events characterizing human settlements locally and nationally attested 

to dislocation in spatial development and environmental ethics. Most of the extreme events that 

are naturally occurring in the developed world are strongly mitigated through concerted efforts 

of government, nongovernmental organisations and development partners with strong emphasis 

on ethical spatial development. In contrast, extreme events and associated destructions of higher 

magnitude in Nigeria are reflections of rampart unethical spatial developments and non-

compliance with environmental ethics most especially in urban centers. 

Also, erosion, desertification, oil spillage, floods and destruction of wildlife that do reflect the 

results of unethical transformation of natural environment. Essentially, the issue of flood 

remained a major concern, most especially its occurrence at any slight downpour and the 

wanton destruction of lives and properties that do accompany such disaster. In this view, 

Akanmu et al (2014) observed that Nigerian cities are highly vulnerable to environmental 

hazards and such are being experienced in recent years in which flood disaster remained the 

most distinctive and destructive to many individuals, communities and infrastructures in many 

Nigerian cities. Consequently, flood disasters most especially in Ibadan, and other parts of the 

country are results of the interplay of three key factors namely institutional negligence, 

structural failure and natural phenomenon which are produced by unconscious incursion into 

the environment in the course of exploration of nature and disobedience to prescribed 

environmental norms. Using Ibadan as a reference point, Akanmu (2014) identified that 

significant proportions of buildings to be less than 15m to the nearby stream/river, denoting that 

the minimum stipulated setback/standards of 15m to the river/stream are grossly violated. This 
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makes spatial developments and populations more vulnerable to flood even at slight downpour 

in the study area with magnitude of human and material loss. Hence, there is generally poor or 

non-compliance with environmental ethics, planning standards and regulations on spatial 

development along the few coastal areas in Ibadan.  

The quest to improve environment in the country and at the same time, ensuring compliance 

with environmental ethics for spatial development led to the promulgation of Federal 

Environmental Protection Agency Decree No. 58, 1988, Laws of the Federation of Nigeria; 

Environmental Impact Assessment Decree No. 86 of 1992, Laws of the Federation of Nigeria, 

Nigerian Urban and Regional Planning Decree 88 of 1992 and recently, the National 

Environmental Standards and Regulations Enforcement Agency (Establishment) Act No. 25 of 

2007. The provisions of the above mentioned laws provided varying statutory regulations and 

legislations towards improving environmental quality and also, guide human conducts in the 

exploitation and exploration of natural resources in the country. However, series of hindrances 

are derailing and influencing rate of compliance with environmental ethics in Ibadan. With this, 

the hindrances that are major obstacles towards achieving ethical spatial development that will 

user in improved human-environment relationship include; 

a) Haphazard spatial development on drainages and coastal lines 

b) Non analysis of environmental impact assessment report 

c) Poor enforcement of environmental laws and regulations 

d) Political interference in enforcing spatial regulations 

e) Public dispositions to ethical spatial development 

f) Official compromise in ensuring ethical development 

1.5 Conclusion and Recommendations 

The study has examined spatial development in relation to compliance with environmental 

ethics in typical Nigerian city. It observed flagrant violations of environmental norms and 

disregard to statutory regulations meant to ensure judicious interference with the environment. 

As such, most of spatial development and transformation in the environment are at detriment 

to basic tents and principles of sustainable utilization of the environment as environmental 

ethics that guide the relationship between environment and man which remained in the center 

stage of decisions regarding transformation of the nature are often jettisoned. However, as 

humans are either helped or hurt by the condition of their environment which mostly created 

artificially, imbibing environmental ethics in spatial development should be inclusive and 

participatory in which the poor, rich, women, present and future generations are actively 

involved. By this, Rolston (2003) opines that environmental ethics will have a concern for what 

humans have at stake such as benefits, costs, and their just distribution, risks, pollution levels, 

rights and torts, environmental sustainability and quality as well as the interests of future 

generations. 

The study concludes that man has to adhere to environmental ethics with the norms and values 

prescribed to guide spatial development adhere to in order to have harmonious man-

environment relationship. Therefore, there is need for attitudinal change to achieve ethically 

pleasing spatial development and compliance with environmental ethics in the country; hence, 

core professionals in the built environment such as town planners, architects, builders, 

engineers and geo-informatics have leading role to play in imbibing and adherence to 

environmental ethics. Also, government, elected and appointed officials should be role model 

in given due recognition and respect to environment in the course of executing spatial 

development and adhere to relevant professional instructions.  

In the final analysis, the recommendation towards awaken environmental consciousness in the 

society and minimize adverse consequences of unguided incursion into environment include 

the to the defunct Sustainable Cities Programme (SCP) in Nigeria which was under the auspices 

of United Nations Centre for Human Settlements/United Nations Human Settlements 
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Programme (UN-HABITAT) and United Nations Development Programme. SCP has to be 

revisited and revamped as its principles and methodology which include Environmental 

Planning and Management process has been abandoned in the spatial development and 

urbanisation process in recent times.   

Based on the foregoing, improved compliance with environmental ethics for spatial 

development is achievable in the Ibadan and other cities in the country at large provided that 

the above identified unethical practices are addressed by government and other stakeholders in 

the built environment, while also ensuring compliance the established principles of 

environmental ethics and spatial development in human settlement. 
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ABSTRACT 

The entire globe is currently facing countless number of issues recently with environmental 

taking greater percentage. These issues range from misuse of resources, ineffective 

management and inadequate development of existing resources which have led to various 

environmental problems. The systems have witnessed degradation originated from inability of 

human beings to adequate manage the resources, mostly petroleum derived products that have 

recently contributed pollution of environment in general. Toxic substances have been major 

concerns in the past decades owing to contamination and resource– scarcity problems that 

equally endangers various organisms as their habitats have been impacted negatively resulting 

to extinction of most value-added species and even sometimes led to scarcity of farm produce 

leading global food scarcity. Nevertheless, accomplishing a rational and well-organized 

management tactic is problematic meanwhile many conflicting factors have to be balanced due 

to complexities of the real– world problems. In order to come up with desired solution, in 

resources and environmental systems, there are a number of factors that need to be put into 

adequate measures by expert planners and decision–makers, such as social, economic, 

technical, legislation, institutional, and political issues, as well as environmental protection and 

resources conservation. To achieve this, applications of mathematical modeling for the Analysis 

and evaluation of environmental problems are driving forces to bring light to the dark areas of 

the entire globe. Mathematical models are known to be operative keys that can facilitate 

analysis of economic, environmental, and ecological impacts of alternative pollution–control 

and resources–conservation actions, and subsequently help the decision makers in articulating 

cost– effective management policies.  

Keywords: Mathematical models, applications, environmental problems, analysis, solutions. 
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ABSTRACT 

This paper on basis of published literature from January 2020 to September 2021 reviews the 

present discourse on bioethical issues raised by Covid19 pandemic including rights of the 

people to be treated fairly, equitable treatment to the infected patients, avoiding discrimination 

in hospitalization, supply of the ventilators, triage, the treatment of the infected senior citizens, 

the disabled, several bioethical aspects of vaccination including those involving various vaccine 

trials, availability and administration of the vaccines globally and nationally, issues created by 

lack of transparency in disclosure of the Covid19 related information and regarding the 

vaccination and aims at discussing the bioethical challenges before the world for effective 

management of such pandemic and the possible role United Nations could play in this regard.  

Keywords: bioethics, Covid19, Pandemic, Vaccines, United Nations, human rights 
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ABSTRACT 

Nowadays, virtual reality techniques applicability in psychiatry expands. This uptrend occurs 

as the technological exponential growth of the hardware processing speed, along with the 

availability and affordability of virtual reality headsets is synergic with a user-friendly digital 

infrastructure that provides the individual user with the ability to design and modify 

environments. Furthermore, the SARS-COV2 pandemic amplifies the medical technological 

approach towards digitalized individualized interventions and also telemedicine. 

Until recently, the gold standard of treating specific phobias was represented by real word 

exposure to the anxiety triggers. 

Although the rise in the number of articles translates the progress, the lack of a common 

framework of virtual reality studies, a so-called „wild west” by the VR-CORE study, implies a 

lack of gathering homogenous data that can be included in systematic reviews and meta-

analysis, the very peak of science-based arguments. 

During virtual reality exposure therapy for specific phobias or substance cravings, the patient 

benefits from the main principles of VR such as immersivity and distractibility, which has been 

stated so far to be comparable to real-world exposure, and with more persistent progress 

regarding relapse. Still, no ethical framework has been coined so far for virtual reality 

interventional studies.  

This review aims to assess a manner to fulfil the ethical principles of autonomy, non-

maleficence, beneficence, and distributive justice through covering the guidelines of the British 

Psychological Association, the EU guideline 536/2014, and European Union directive 6.C.6. 

Also, a need to counter the exclusion criteria will be presented in the form of cybersickness 

(evaluated by Simulator Sickness Questinaire) and a history of epileptic seizures triggered by 

intermittent light stimuli. The structure of the exposure sessions using virtual reality must be 

divided into exposure in specific phobias or substance/behavioural addiction cravings. This 

works also aims to create a schedule for the best results and also limiting adverse events of 

specific vulnerable populations of psychiatric disorders patients. 

Bioethical roots of Virtual Reality challenges in psychiatry: 

The gold standard management of specific phobias is represented by the desensitisation therapy 

of exposure to the anxiety triggering stimuli until the psychological and bodily response 

towards it is tolerable enough so that it will not burden the patient functionally (for example the 

aerophobic patient will be able to travel worldwide to conferences to present his research, via 

plane, and not be limited to local scientific conferences by aviophobia – fear of flying). As 

virtual reality environments become more and more vivid through the wonders of technological 
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advancement, virtual reality exposure has been studied in comparison with real-life exposure 

and was found to be at least as efficient in state of the art research (1).  

The bio-ethical aspects of interventional virtual reality studies on the vulnerable population 

consisted of psychiatric patients have been foreseen long before the processing units 

advancements allowed the use head-mounted displays in medicine. Therefore, ever since 1995 

L. J. Whalley foretold that expectations of the impact of virtual reality may exceed the results, 

and also that virtual reality interventional studies on patients diagnosed with severe mental 

illness should be proceeded by strong regulations based on scientific arguments (2). In the same 

year of 1995, Rothbaum et al published the first results of their research involving different 

computer-generated environments with different levels of exposure intensity successfully used 

in the treatment of acrophobic psychiatric patients that were also students, therefore 

representing an even more vulnerable psychiatric population (3). 

The current state of the art: From Virtual to Reality during SARS-COV2 pandemic 

The acceleration of graphical processing power following Moore’s Law made the power-

hungry Virtual Reality (V.R.) equipment relevant through the aspect of being able to induce a 

sense of presence through vivid computer-generated environments, an aspect that is measurable 

by the rising resolutions of stereoscopic headsets that offer 4K individually for every eye, at a 

rate of frames that makes it hard to the brain to tell the difference between the virtual 

environment and real world. The user-friendly interfaces and delivering the power of creating 

new applications to the vast masses made virtual reality affordable.   

The SARS-COV2 pandemic true aftermath is represented by making vulnerable populations of 

patients even more vulnerable, by creating a gap between them and health experts. Virtual 

reality guides the first steps towards a telemedical approach of individual patient visits, and also 

Patient Related Outcome Measures at a distance, therefore offering the patient the comfort of 

their own home and also limiting the costs of transportation and lessen time intervals spent 

waiting while offering the safest approach of no contracting the virus.  

Virtual reality aided education proves efficient, and is widely used in training young 

neurosurgeons, ophthalmologists, and other members of the neuroscience world. In psychiatry, 

virtual reality could offer the view through the patient’s eyes, therefore its potential in stigma 

diminishing could represent a manner of raising awareness of psychiatric disorders through 

raising empathy of type of distress unknown to most of the general population. 

The adoption of virtual reality in psychiatry  

The true application of virtual reality in psychiatry is represented by recreating anxiogenic 

environments to be able to expose the patient, therapeutically, to certain stimuli that determine 

an exaggerated response on patients with phobic disorders such as heights (acrophobia), spiders 

(arachnophobia), fear of needles (trypanophobia) or ancestral phobias like trypanophobia (fear 

of small closely positioned small wholes).  

A breakthrough point was the acknowledgement of virtual reality facilitated cognitive 

behavioural psychotherapy of social phobias as a medical technology in South Korea in 2019, 

and also towards autistic spectrum disorders (4)  

VR Core Study recommendations 

The low heterogeneity of the data collected from virtual reality interventional trials creates a 

gap for systematic reviews, the very peak of recommendation power in science proof based 

arguments. 
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The VR Core study aims to improve the quality of interventional research involving virtual 

reality by offering suggestions related to a framework related to their design, in a manner that 

would determine a higher quality of studies. They propose 3 parts in the design of any VR study 

the first one or VR1 being related to developing an environment-related via a patient-oriented 

approach. The second one or VR2 is the most important related to bioethical perspectives, as 

the safety, ability to endure the procedure but also efficacy of the technique is evaluated. This 

second part needs a strong ethical regulation in creating a list of the most encountered side 

effects and standardising the risk of each one. In the last aspect or the VR 3 as the researchers 

call it, VR Core researchers suggest that the research can be conducted, by comparing a control 

group to the virtual reality intervention group. (5) 

Informed consent proposed framework 

The principle of non-maleficence related to virtual reality exposure is included in both the 

European and British Psychological Association guidelines and states that any form of 

dangerous virtual reality exposure is to be excluded, limiting the risk to a minimum. (British 

Psychological Society, 2014, page 11). 

The EU guideline 536/2014 states that virtual reality exposure shares a minimal risk, although 

real-world exposure lacking the supervision of a psychotherapist can determine further negative 

adverse effects compared to virtual reality exposure. Still, the SARS-COV2 pandemic opened 

new pathways for telemedical interventions, therefore the possibility of sending portable, 

preprogrammed headsets to patients suffering from stress or anxiety became more and more 

viable. (6)  

Therefore, considering the novelty of the virtual reality exposure therapy technique, we 

underline the need of calibrating the interventions rationally and base them on the current state 

of the art, excluding any intervention that may provide a novelty type of harm. 

Although the auto-experiment of the investigators could represent one of the cardinal principles 

of VR exposure precaution, it cannot fully exclude the novel adverse events encountered with 

the exposure of a vulnerable population as that diagnosed with psychiatric disorders. 

The virtual reality research should comply with the European Union directive 6.C.6, which 

emphasizes that it is ethically unacceptable to conduct a study, which has as a substitute for a 

control group a placebo group, instead of control groups with standard treatment. Therefore, 

virtual reality facilitated psychotherapy should be compared to standard psychotherapy and not 

lack any intervention. In the case of a rigid study protocol, the virtual reality interventions could 

be less specific to the object of the study in the control group, such as relaxation techniques, or 

ludic/sensorial therapy. 

The principle of autonomy can be respected by offering proper informed consent to the patients 

related to the risks implied by virtual reality exposure. The exclusion criteria must include 

commemorative epileptic seizures following intermittent light exposure, but also cybersickness 

– also known as simulator sickness – a concept similar to car sickness induced by inertia in a 

moving vehicle. Therefore, the Simulator Sickness Questionnaire (SSQ) should be mandatory 

before the start of any VR interventional trial; any type of raised reactivity characterised by 

nausea, disorientation, or other adverse events translated by central nervous system fight with 

virtual movement/head tracking must be noted and weighted before inclusion of a participant 

in the study. The principle of autonomy can also be respected, by ensuring the patient they will 

receive information on how exposure may affect them and by the guidance of the researchers 

towards collaboration and facilitating the access of study participants to other specialists in 

related fields with whom they will consult in order to receive satisfying answers 

(otorhinolaryngologists, neurologists, psychiatrist and psychotherapists). 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
148



 

 

Also, limiting the exposure to a semi-standard interval (related to the type of exposure – more 

for craving, less for specific phobias – acrophobia, agoraphobia, arachnophobia) could lesser 

the dissociative potential following the exposure.  

A bodily unreal sensation was encountered after prolonged exposures in virtual reality, 

especially related to the hands (when a controller was used), but also derealisation, namely the 

unreal perception of surroundings, that was associated with prolonged exposures in virtual 

reality games. Another aspect is countering the blue light effect of the virtual reality exposure 

upon the melatonin pathways that guide the circadian rhythm by limiting exposures before 

sunset or at least 4 hours before sleep, as V.R. encounters can be considered blue light emitted 

very close to the retina, therefore a form of ”screen time”. Last but not least any technological 

addictive behaviour of the patient should be questioned before exposure – an imperative 

recommendation when using V.R. relaxation therapy or training at home, on a portable 

autonomic head-mounted displays as Oculus GO or Oculus Quest (7) 

Therefore, to maintain a therapeutic effect of the exposure, this should be limited to 15 minutes 

per exposure and should be placed in the first half of the therapeutic session, to be followed 

under relative supervision of the psychotherapist for at least 25 to 30 minutes, therefore being 

able to counter any possible adverse events. This aspect is especially implied in substance 

(smoked: tobacco, marijuana, drinks: alcohol, inhaled: cocaine, amphetamine) and behavioural 

addictions (gambling: slot machines, roulette, casino environments), as the exposure itself 

could be associated with a lesser degree of control over the impulse management, especially in 

the first sessions. The role of the therapist is to offer a therapeutic, safe and trustworthy 

environment for the patient to perlaborate (reconstruct the traumatic burden of the 

psychological trauma in a manner that can be integrated within his  

pathological aspects of impulse management, and not to cause a possible relapse – therefore if 

needed, the exposure sessions should be prolonged when the patient seems fragile, and this 

aspect should be stated in the study protocol as a must.  

The data protection of the subjects enrolled in virtual reality interventional trials must include 

Global Data Personal Protection sheets in the informed consent ever since their mandatory 

introduction on 25 May 2018.  

The use of video capture during exposure must be followed by blurring the patient face, as 

simply wearing the headset itself can still reveal the identity of the person in some cases. Still, 

for preserving the viability of the research, the accessing, moving or modification of collected 

research data by the study participant should be restricted. Furthermore, although the participant 

can choose to exclude from the study at any point and without the need of a specific reason 

(personal choice), the collected data – which will not be used in the study itself – should still 

be preserved for some time (no longer than 3 years after the results have been published).  

All the data that have been recorded in any manner, written or digital must be encrypted and 

locked by the principal investigator, which is to be held responsible during after also after the 

end of the study.  

The principle of distributive justice involves the fact that the participant will not be burdened 

by any additional costs related to the use of virtual reality techniques. The principle of 

beneficence in virtual reality trials involved writing the informed consent in a manner that offers 

the patient a clear perspective over the technological aspects, the possible encountered adverse 

effects. 

To conclude, the close relationship of the research with both the hospital Ethics Committee and 

University Ethics Committee could prevent ethical flaws; any alteration of the initial study 

design must be followed (if the Ethics Committee will decide) by the formulation of a new 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
149



 

 

informed consent; therefore, every step of the virtual reality interventional studies should be 

closely supervised by the ethics committee, because although the novelty of the technological 

approach seems promising, we still have much to learn from the future experience with virtual 

reality interventional study related to the medium and long term possible side effects of virtual 

reality exposure(8). Last but not least, virtual reality itself my turn to have addictive potential, 

as the environments created by graphical processing units become more and more vivid, and 

perhaps one day, just as the personal computers evolved to be carried in our pockets nowadays 

– virtual reality may become indispensable to humans, diminishing social interaction, the very 

core of the development of our species.  
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ABSTRACT 

The basic principles of medical activity were formulated by Hippocrates.  With the development 

of international law in 1949, 1968 and 1983, the international community tried to define 

approaches to understanding medical ethics.  Among the low principles, such as decision-

making, especially those interested in the application, non-disclosure of medical secrets, 

honesty with the involvement of colleagues, etc., the issue of determining the possibilities of 

providing services that remain unregulated.  Each state formulates health policy, addresses these 

issues within its own understanding, social traditions, public opinion and resources. 

The events of the 2020-2021 pandemic focused on all sectors of public administration in the 

health care sector.  The balance of the need to guarantee the right to life (in the context of 

medical care) and the financial capacity of the state or municipal budget was raised with new 

urgency;  limits of payment for medical services by the state and the patient.  This prompted 

the country to reconsider government policies in the area of health care delivery. 

The rapid development of technology over the past two decades, including in the medical 

system, creates a huge and extensive range of medical services that help both save lives and 

improve their quality.  The main dilemma affects what is the moral limit in determining the 

availability of medical services for the vast majority of the population.  These theses are devoted 

to this.  The main focus of the study is on the formation of a basis for formulating ethical 

principles for the revision of public health policy in modern conditions. 

In modern conditions, first of all, we are talking about the global pandemic COVID-19 and 

untested processes of globalization, we are rethinking the right to health through the prism of 

reviewing professional medical ethics and society's perception of the values of life.  We pay 

special attention to the social components of understanding the rights to health and changing 

the principles of cooperation between man and the state for the realization of health rights in 

the new conditions of the post-coronavirus pandemic.  In this ethics is seen as certain rules of 

life in society, the normalization of the behavior of different groups of the population depending 

on their role (social, professional, etc.). 

Current issues change the principles of ethical interaction between man and the state in the 

perspective of the implementation of rights to health care, more broadly affect the field of health 

care or public policy that provides medical services.  Human social health and society include 

aspects of a decent standard of living, work, nutrition and environmental infrastructure, access 

to various (not only extreme) medical and social services, the realization of spiritual and social 

needs, and so on.  It is in the plane realization of spiritual and social needs that issues of ethics 

will be addressed, and some ethics will provide medical services.  That is, in the implementation 

of health rights protected from other people and the state, business, sports / physical education 

sector (health content), education, religious communities, security sector.  Our study is 

complex, which then changes in the cooperation of man and the state begins with the message 

of each person - accepted or refused to accept - new conditions of life together, including 

ethical. 
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The International Code of Medical Ethics contains quite broad norms that can always be 

grouped into groups: general mandatory activities, switching atypical activities, the need for 

assistance after recovery to participants, compliance after recovery to the team (International 

Code of Medical Ethics, 1949)  .  As we can see, in the context of forming the state policy on 

the ethics of platform medical services, this normative act is quite framework.  It does not 

threaten the interaction of the state, society and business in the field of medical services.  

Because of this, the change in the policy of medical ethics in the provision of paid services 

neither within the competence of the state, nor largely depends on the activity of citizens in 

protecting the rights of the owner to health. 

Key words: ethics, medical ethics, ethical principles, iInternational law, public administrations, 

health care, ethical interactions. 
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WHERE ARE THE LIMITS OF PATIENT AUTONOMY? 
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ABSTRACT 

Introduction In Serbia, the use of regional anesthesia/analgesia (RA) techniques for cesarean 

delivery (CD) has been low. Nowadays, there is a new approach to obstetric patients. 

Neuraxial anesthesia (NA) provides sufficient surgical blockade, good analgesia 

intraoperatively and postoperatively. As a result, patients have lower rate of associated 

complications and better recovery if surgery is done under NA then under general anesthesia.  

However, our rates of RA for CS are not ideal.  

In our medical system every patient has to sign the informed consent. We are facing ethical 

problem - how to guide a patient to accept a safer option? What should we do when woman 

doesn´t want to have spinal anesthesia (SA), even if it is highly indicated? Is it acceptable to 

do it or not? Where is the ethical limit? Can anesthesiologist refuse to do a case? 

Methods: All CD cases done during the period January 2017 – August 2021 were obtained 

from the LGH anesthesia database. 

Results: During the study period, there was an increase in a rate of CDs done under NA (from 

24% in 2017 to 40% in 2021. During the six month period (from January to June 2019) SA 

for cesarean delivery increased significantly (38,8% to 57,4%). The lowest incidence was in 

February 2021 - 19,5% (figure 1, figure 2). There was also a small increase in combined 

spinal epidural anesthesia (CSE) for labour delivery. 

Conclusion: In order to improv care of obstetric patients we need to increase rate of RA 

anesthesia for CD. Ethical rules are not helpful at this time. The real question is: Is it a time 

for a change? 

Key words: spinal anestesia, cesarean delivery, ethics 
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IDENTITY AND ETHICAL ISSUES IN THE ERA OF ANTIPSYCHOTIC DRUGS 
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ABSTRACT  

The wide use of antipsychotics has made substantial improvements into the prognosis and 

course of mental health disorders. Since the chance discovery of the first antipsychotic drug, 

approximately seventy years ago, the psychopharmacology has witnessed an unprecedented 

progression.  

However, important ethical issues arise with the use of antipsychotic drugs. This is valid not 

only for vulnerable age groups (minor age patients, octogenarians, pregnant women) but as a 

rule of thumb in all cases where a long-term treatment is required. Modulating the thought 

without causing irreversible brain structural changes is key to all principles of safety and ethics. 

A thorough discussion of all potential side effects is necessary, let alone the fact that many 

patients are incompetent when starting treatment, or at least unable to understand and grant an 

informed consent.       

Keywords: antipsychotics; brain changes; drug safety; ethics.  
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IMPROVING WELL-BEING IN NURSING ORGANIZATIONS: FROM 

EVALUATION TO PROMOTION. A PILOT VALIDATION STUDY 
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ABSTRACT 

Background and Aim: The nurse is an active agent in the social context to which he/she 

belongs and in which she/he practices. So, well-being work environment organizational 

conditions might generate health and achieve high quality of life in their workers. This pilot 

study wanted to assess the reliability and validity of a brief version of the Nursing Questionnaire 

on Organizational Health (QISO).  

Methods: Nurses belonged to surgical, medical and emergency settings in the Di Venere 

Hospital, Local Health Authority Bari, Italy were recruited twice in order to perform the integral 

questionnaire of QISO before, and then, the same interviewers were recruited again in order to 

perform the QISO brief form.  

Results: The reproducibility of the different sub-dimensions in both the two versions was 

significant (p<.001) and the QISO brief form also demonstrated good internal consistency 

comparable to the values of its original version (α=.630). 

Conclusions: The QISO brief form was not created to replace its original version, but it was 

conceived as a broader and more general administration in its content prior to the QISO, which 

could be administered successfully, if the QISO brief form underlined a negative organizational 

condition, in order to mention all negative aspects of the context investigated. 

Keywords:  Environmental Comfort; Nursing Questionnaire; Organizational Context; 

Organizational Health; Positive Indicators; Safety. 
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PERFORMANS BASKISI ETİK OLMAYAN ÖRGÜT YARARINA DAVRANIŞA 

NEDEN OLUR MU? 

 

 

Ahmet MUMCU 

Dr. Öğr. Üyesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve 

Afet Yönetimi Bölümü 

ORCID NO:0000-0001-6610-5073 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı performans baskısının çalışanların etik olmayan örgüt yararına 

davranışları üzerindeki etkisini tespit etmektir. Etik olmayan örgüt yararına davranışların 

temelinde çalışanların yaptığı faaliyetlerle örgütlerini desteklemesi bulunmaktadır. Bu 

davranışı yerine getirirken de etik dışı davranarak toplumsal değerleri, kuralları ve yasaları ihlal 

etmektedirler. Sosyal kimlik ve sosyal mübadele teorisi temelinde kurgulanan ampirik 

araştırmalar örgütsel kimlik, örgütsel özdeşleşme, duygusal bağlılık, dönüştürücü liderlik gibi 

kavramların etik olmayan örgüt yararına davranış üzerinde pozitif yönde anlamlı etkileri olduğu 

ortaya konmuştur. Bu araştırmada bu kavramlardan farklı olarak örgütlerde uygulanan 

performans baskısının (satış hedefleri, performans puanlama sistemleri) çalışanların etik 

olmayan örgüt yanlısı davranış sergilemesine neden olup olmadığı test edilecektir. Son yıllarda 

bankacılık sektöründe yer alan firmalar belirlediği agresif satış hedefleri ile çalışanlar üzerinde 

yoğun performans baskısı kurabilmektedir. Bu durumdan yola çıkarak çalışmanın araştırma 

sorusu, performans hedeflerine ulaşmayı hedefleyen çalışanlar hem kendilerinin hem de 

örgütlerinin fayda sağlayabileceği etik olmayan davranışlara yönelebilir mi? olacaktır. 

Çalışmanın araştırma verileri 86 banka çalışanında online anket yöntemi kullanılarak elde 

edilmiştir. Yapılan analizler neticesinde çalışanların algıladığı performans baskısının etik 

olmayan örgüt yararına davranışlar üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. 

Yapılan t testi ve ANOVA analizleri neticesinde çalışanların algıladığı performans baskının 

kurumdaki iş pozisyonlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Elde edilen 

bulgular temelinde araştırmacılara ve uygulayıcılara çeşitli öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Performans Baskısı, Etik Olmayan Örgüt Yararına Davranış, Bankacılık 

Sektörü 

 

DOES PERFORMANCE PRESSURE LEAD TO UNETHICAL PRO-

ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR? 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to determine the effect of the performance pressure on the 

employees' unethical pro-organizational behavior. The basis of unethical pro-organizational 

behavior is that employees support their organizations with their activities. While performing 

this behavior, they act unethically and violate social values, rules and laws. Empirical research 

on the basis of social identity and social exchange theory, has revealed that concepts such as 

organizational identity, organizational identification, affective commitment and 

transformational leadership have positive and significant effects on the unethical pro-

organizational behavior. In this study, different from these concepts, it will be tested whether 

the performance pressure applied in organizations (sales targets, performance scoring systems) 

causes employees to exhibit unethical pro-organizational behavior. In recent years, companies 

in the banking sector put high performance pressure on their employees with the aggressive 
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sales targets they set. Based on this situation, the research question of the study is: Does 

Performance Pressure Lead to Unethical Pro-Organizational Behaviour? The research data of 

the study were obtained by using the online questionnaire method on 86 bank employees. As a 

result of the analyzes, it was determined that the performance pressure haven't a significant 

effect on the unethical pro-organizational behavior. As a result of the t test and ANOVA 

analysis, it was determined that the performance pressure of employees differed significantly 

according to the job positions in the organization. Based on the findings, various suggestions 

were presented to researchers and practitioners. 

Keywords: Performance Pressure, Unethical Pro-Organizational Behavior, Banking Sector 

 

1. GİRİŞ 

Etik olmayan örgüt yanlısı davranışlar, örgütün veya üyelerinin etkin işleyişini teşvik etmeyi 

amaçlarken, temel toplumsal değerleri, normları, yasaları veya etik davranış standartlarını ihlal 

eden eylemler olarak tanımlanmkatadır (Umpress ve Bingham, 2011). Bu tanımın temelinde 

etik olmayan örgüt yanlısı davranışın iki temel bileşeni olduğunu ifade edebiliriz. İlk unsur etik 

olmayan örgüt yanlısı davranışın  etik ihlaller içerdiğidir. İkinci unsur ise davranışın 

arkasındaki asıl niyetin örgüte, üyelerine veya her ikisine de fayda sağlamaya yönelik 

olduğudur (Lee vd., 2019; Umpress ve Bingham, 2011). 

Sosyal kimlik ve sosyal değişim teorisi temelinde kavramsallaştırılan değişkenin en önemli 

öncülleri arasında örgütsel özdeşleşme, duygusal bağlılık ve dönüşümcü liderlik gibi pozitif 

örgütsel sonuçları olan kavramlar bulunmaktadır (Umpress vd. 2010; Matherne ve Litchfield, 

2012; Graham vd. 2015; Chen vd. 2016). Çalışanın örgütüyle özdeşleşmesi veya örgütüne karşı 

hissettiği duygusal bağlılık etik olmayan örgüt yanlsı davranışı gerçekleştirme noktasında 

önemli öncüller olmaktadır.   

Fakat yapılan son araştırmalar etik olmayan örgüt yararına davranışın çalışanların kişisel 

çıkarları ile de ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü bireylerin kişisel hedeflerini yerine 

getirmesi genellikle hem bireylere hem de organizasyona fayda sağlamaktadır.  Bu durum 

örgütün hedefleri ile çalışan hedeflerinin uyumlu olduğunu göstermektedir. Araştırmacılar, 

EOÖYD'nin çalışan performansının olumlu bir göstergesi olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca 

çalışanların, kendilerine fayda sağlama olasılığı yüksek olduğunda stratejik olarak etik olmayan 

davranışlarda bulunabileceği tespit edilmiştir (Thau vd., 2015; Lee vd., 2019). Bu noktada 

örgütün ve çalışanın etik olmayan bir noktada birlikte fayda sağlayabileceğini ifade edebiliriz. 

Çünkü etik olmayan örgüt yanlısı davranış bireyin kendi performans hedeflerini yerine 

getimesini sağlarken diğer yönden örgütte bu durumdan kazanç sağlamaktadır.   

Bu durumun önemli bir öncülünün performans baskısı olduğu bu araştırmada öngörülmüştür. 

Performans baskısı örgütün üst düzey kollektif sonuçlar elde etmesinin için örgüt dışından 

dayatılan bir dizi faktörün  çalışanlara uygulanmasıdır. Performans baskısı günümüzün 

rekabetçi ve hızlı tempolu organizasyon ortamlarında çok yaygın ve neredeyse kaçınılmazdır. 

Ayırca  performans baskısını çalışanların örgütsel davranışları üzerinde önemli düzeyde  

etkileri bulunmaktadır (Gardner, 2012).   

Çalışmanın konusu olan örgütsel değişkenler arasındaki ilişkiye ele alan ampirik araştırmalara 

bakıldığında Mo ve Jian (2017) tarafından 225 çalışan üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, 

yüksek performans beklentisinin etik olmayan örgüt yanlısı davranış arasında pozitif yönlü ve 

anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Monte Carlo simülasyonu uygulayan araştırmacılar, 

yüksek performans beklentisinin ahlaki çözülme yoluyla etik olmayan örgüt yanlısı davranışı 

etkilediğini belirlemiştir. Xu ve Lv (2018) tarafından 308 çalışan üzerinde yapılan araştırmada 

yüksek performanslı iş sistemlerinin çalışanların etik olmayan örgüt yanlısı davranışları 
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üzerinde pozitif yönlü etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Zhang vd. (2020) performans 

baskısının etik olmayan örgüt yararına davranış üzerinde düzenleyici bir etkisi olduğunu ortaya 

koymuştur.  

Uzunbacak vd. (2019) tarafından türk bankacılık sektöründe çalışan personel üzerinde 

gerçekleştirilen nitel bir araştırma sonucunda, personelin yıllık işlem ücretleri, işlem masrafları 

ve komisyonları, kredi kartı üyelik aidatları, ürünle ilgili eksik yada yanlış bilgi vermek gibi 

etik olmayan örgüt yararına davranışlar gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Bu davranışların 

nedeni olan örgütsel faktörlerin bankanın sıralamasını üst sıraya taşımak ve hedeflerin 

sağlanması olduğu belirtilmiştir. Fakat araştırmacılar tarafında örgütsel özdeşleşme başlığı 

altında değerlendirilen bu kriterde personel rekabetin çok yüksek olduğunu, şubenin hedefine  

sağlanması için üzerlerinde büyük bir baskı olduğunu, şubenin hedeflerini sağlamasının  

kendini, arkadaşlarını ve müdürünü mutlu edeceğini ifade etmiştir. Duygusal bağlılık başlığı 

altında çalışanın hedefleri ile bankanın hedeflerinin aynı olmasına vurgu yapılmıştır. Bu 

husustada ise katılımcı bankanın kazanmasının kendilerininde kazanacağı anlamına geldiğini 

ifade etmiştir. Aslında ifade edilen bu durumlar örgütsel özdeşleşme  ve duygusal bağlılıktan 

ziyade yüksek performans baskısı yada performans değerlendirme sistemleri nedeniye hem 

kişinin hem de örgütün kazanabildiği etik olmayan bir sistemin varlığını göstermektedir. Bu 

doğrultuda çalışmada araştırma sorumuz ‘Performans Baskısı Etik Olmayan Örgüt Yanlısı 

Davranışlara Neden Olur Mu ?’ olmuştur.  

2. YÖNTEM 

Çalışma verileri yüz-yüze anket yöntemi ile elde edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinde 

SPPS 21.0 ve AMOS 22.0  programları kullanılmıştır. Araştırma hipotezlerinin testi, 

korelasyon analizi, t testi ve ANOVA analizleri ile gerçekleştirilmiştir.  

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Bu çalışmanın amacı örgütlerde performans baskısının çalışanların etik olmayan örgüt yararına 

davranış üzerindeki etkisini tespit etmektir. Ayrıca araştırmada performans baskısı ve etik 

olmayan örgüt yararına davranışın demografik faktörlere göre anlamlı bir şekilde farklılık 

gösterip göstermediği test edilecektir. Bu doğrultuda araştırma modeli Şekil 1’de 

kurgulanmıştır.  

Şekil 1: Araştırma Modeli  

  

Belirlenen araştırma amacı ve modeli doğrultusunda araştırma hipotezleri; 

H1: Örgütlerde algılanan performans baskısının çalışanların etik olmayan örgüt yararına 

davranışları üzerinde pozitif yönlü etkisi vardır.  

H2:Çalışanların algıladığı performans baskısı demografik faktörler göre(cinsiyet, yaş, medeni 

durum, çalışma süresi, iş pozisyonu, sektör)  anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.  

H3: Çalışanların etik olmayan örgüt yararına davranışları demografik faktörlere(cinsiyet, yaş, 

medeni durum, çalışma süresi, iş pozisyonu, sektör)   göre anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.  

olarak belirlenmiştir.  

PERFORMANS 

BASKISI 

ETİK OLMAYAN ÖRGÜT 

YARARINA DAVRANIŞ 

H1 
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2.2. Evren ve Örneklem  

Çalışmanın araştırma evreni, Tokat ili merkez ilçesinde yer alan banka personelinden 

oluşmaktadır. Araştırma verileri kolayda örnekleme yöntemi metoduyla 86 banka 

personelinden elde edilmiştir. Araştırma örnekleminin demografik özelliklerine ait bulgular 

Tablo 1’de sunulmaktadır.  

Tablo 1: Araştırma Örnekleminin Demografik Özellikleri  

  F %   F % 

Cinsiyet Erkek 52 0,60 Medeni 

Durum 

Evli  56 0,65 

Kadın 34 0,40 Bekar 30 0,35 

 

Yaş 

22-35 yaş 45 0,52  

Eğitim 

Durumu 

Lise 5 0,06 

36-45 yaş 27 0,31 Lisans  70 0,81 

45 yaş ve üzeri 14 0,16 Lisanüstü 11 0,13 

 

Sektör  

Kamu  

Sermayeli 

42 0,49  

 

 

Çalışma 

Süresi 

0-5 yıl 20 0,23 

Özel Sermayeli 44 0,51 6-10 yıl 34 0,40 

 

İş  

Pozisyonu 

Gişe Görevlisi 29 0,34  

11-15 yıl 

 

22 

 

0,25 Servis Yetkilisi 24 0,28 

Yönetmen ve 

Yönetmen Yard. 

33 0,38  16 yıl ve 

üzeri 

10 0,11 

 

2.3.Veri Toplama Araçları  

Araştırmada 5’li Likert tipi derecelendirme öçeğine göre hazırlanmış toplam ve üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışanların demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla 

kapalı ve açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Çalışanların algıladığı performans baskısını ölçmek 

amacıyla Gardner (2012) tarafından geliştirilen performans baskısı ölçeği kullanılmıştır. 

Üçüncü bölümde  çalışanların sergilediği etik olmayan örgüt yararına davranışı ölçebilmek için 

Umpress vd. (2010) tarafından geliştirilen etik olmayan örgüt yararına davranış ölçeği 

kullanılmıştır. Araştırmanın bu bölümünde ölçeklere ait geçerlilik ve güvenilirlik analizi 

sonuçlarına yer verilecektir. 

2.3.1.Performans Baskısı: Çalışmada Gardner (2012) tarafından geliştirilen ve üç ifadeden 

oluşan performans baskısı ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğe ait doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 

Tablo 2’de sunulmaktadır.  

Tablo 2: Performans Baskısı Ölçeğine İlişkin Birincil Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi 

Sonuçları  

 x2/df RMSEA NFI CFI GFI 

Performans Baskısı 2.345* ,077 ,942 ,982 ,961 

  *p<0,01 

Tablo 2’de elde edilen bulgulara göre modelin kabul edilebilir uyum ve iyi uyum değerlerine 

sahip olduğu görülmektedir. Ölçeğin Croanbach Alfa katsayısı 0,754 olarak tespit edilmiştir.  

2.3.2.Etik Olmayan Örgüt Yararına Davranış:  Çalışmada Umpress vd.  (2010) tarafından 

geliştirilen yedi ifadeli EOÖYD ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte yer alan bir ifade yazarların 

düşük faktör yüküne sahip olduğunu tespit etmesi nedeniyle anket formundan çıkartılmıştır. 

Ölçeğe ait doğrulayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 3’de sunulmaktadır. 
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Tablo 3: EOÖYD  Ölçeğine İlişkin Birincil Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları  

 x2/df RMSEA NFI CFI GFI 

EOÖYD* 3.212** ,067 ,972 ,986 ,952 

  *Etik Olmayan Örgüt Yararına Davranış **p<0,01 

Tablo 3’de elde edilen bulgulara göre modelin kabul edilebilir uyum ve iyi uyum değerlerine 

sahip olduğu görülmektedir. Ölçeğin Croanbach Alfa katsayısı 0,812 olarak tespit edilmiştir. 

3. BULGULAR 

Çalışmada araştırma hipotezlerine ait testlere geçmeden önce ölçek ifadelerine ait ortalama ve 

standart sapma değerlerine yer verilmiştir. İlk olarak çalışanların performans baskısına ait 

ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4’de sunulmuştur.  

Tablo 4: Performans Baskısı Ölçek İfadelerine Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 n X̄ 

 

S 

1.Yönetimin ve müşterilerin mevcut iş performansımdan memnuniyeti, 

kurumdaki geleceğimi önemli ölçüde etkilemektedir. 

86 4,08 0,90 

2.Mevcut çalışmalarımın ilerleyişi yönetim tarafından yakından takip 

edilmektedir. 

86 4,26 0,81 

3. Mevcut çalışmalardaki başarım, kurum içinde ilerleme şansımı önemli ölçüde 

etkilemektedir. 

86 4,20 0,84 

                                                                                   Ortalama  4,19 0,75 

Tablo 4’den elde edilen bulgulara bakıldığında ölçek ifadelerine ait ortalamanın ‘4 

Katılıyorum’ ile  ‘5: Kesinlikle Katılıyorum’ değer aralığında yer aldığı görülmektedir. En 

yüksek ortalama değere sahip ölçek ifadesinin ‘Mevcut çalışmalarımın ilerleyişi yönetim 

tarafından yakından takip edilmektedir’ ifadesi olduğu ve 4, 26 ortalama değere sahip olduğu 

görülmektedir. Ölçeğin genel  ortalamasının 4,19 değerine sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Etik olmayan örgüt yararına davranış ölçeğine ait ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 

5’de sunulmuştur.  

Tablo 5: EOÖYD Ölçek İfadelerine Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 n X̄ 

 

S 

1. Eğer kurumuma yardımı olacaksa, kurumumun iyi görünmesi için gerçeği 

yanlış (doğruyu yanlış, yanlışı doğru) sunabilirim. 

86 1,72 0,92 

2. Eğer kurumuma yardımı olacaksa, kurumun ürün ve hizmetleriyle ilgili 

gerçekleri müşterilere olduğundan daha iyi(abartarak) yansıtabilirim. 

86 2,65 1,25 

3. Eğer kurumuma faydası olacaksa, kurumun ürün ve hizmetleriyle ilgili 

olumsuz bilgileri müşterilerden gizleyebilirim. 

86 1,86 1,12 

4. Eğer kurumumun ihtiyacı olursa müşteriden iade ve indirimli fiyat bilgisini 

saklayabilir, yanlışlıkla fazla para aldığımız bir müşteriye para iadesi 

yapmayabilirim. 

86 1,74 1,03 

5. Eğer gerek olursa, kurumuma zarar verebilecek bir bilgiyi kurum dışından 

gizleyebilirim. 

86 2,66 1,43 

6. Eğer kurumum ihtiyaç duyarsa, yeteneksiz bir çalışanı başka bir işletmeye 

tavsiye edebilirim; benim kurumumun sorunu olacağına diğer işletmelerin 

olsun. 

86 1,74 1,06 

                                                                               Ortalama 2,06 0,91 
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Tablo 5’den elde edilen bulgulara bakıldığında ölçek ifadelerine ait ortalamanın ‘2 

Katılmıyorum’ ile  ‘1: Kesinlikle Katılıyorum’ değer aralığında yer aldığı görülmektedir. En 

yüksek ortalama değere sahip iki ölçek ifadesinin ‘‘Eğer kurumuma yardımı olacaksa, kurumun 

ürün ve hizmetleriyle ilgili gerçekleri müşterilere olduğundan daha iyi(abartarak) 

yansıtabilirim’’ ile ‘‘Eğer gerek olursa, kurumuma zarar verebilecek bir bilgiyi kurum dışından 

gizleyebilirim’’  ifadesi olduğu ve bu ifadeleri 2,65 ile 2,66 ortalama değerlere sahip olduğu 

görülmektedir. Ölçeğin genel ortalama değerinin 2,06 olduğu tespit edilmiştir.   

Çalışmanın bu aşamasından sonra araştırma hipotezlerinin test edilmesine yönelik istatiksel 

analizler yapılmıştır. H1 hipotezinin test edilmesi amacıyla öncelikle araştırma değişkenleri 

arasındaki ilişki korelasyon analizi ile test edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 6’da 

sunulmaktadır.  

Tablo 6: Performans Baskısı ve EOÖYD Değişkenlerine Ait Korelasyon Analizi 

 Performans Baskısı EOÖYD 

Performans Baskısı  1  

 

EOÖYD 

  

-,114 

 

1 

   p<0,05  

Tablo 6’dan elde edilen bulgulara göre performans baskısı ile etik olmayan örgüt yararına 

davranış arasında (R: -,114; p: ,203) p<0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir ilişki tespit 

edilememiştir. Bu sonuçlara göre H1 hipotezi desteklenmemektedir.  

Bu aşamadan sonra H2 ve H3 hipotezlerimizin testine geçilmiştir. Performans baskısı ve etik 

olmayan örgüt yararına davranışın demografik faktörlere göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla t testi ve ANOVA analizleri yapılmıştır. Yapılan 

analizleri neticesinde sadece iş pozisyonu ile performans baskısı arasında anlamlı bir 

farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 7’de sunulmaktadır.  

Tablo 7: Algılanan Performans Baskısının İş Pozisyonuna Göre Tek Yönlü Varyans Analizi 

Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişken İş Pozisyonu n X̄ S F p Anlamlı 

Fark(Scheffe) 

 

Performans 

Basksı 

1.Servis Görevlisi 29 4,20 ,90    

2>4 

 

 

2.Servis Yetkilisi 24 4,39 ,86 3,348 ,021* 

3.Yönetmen Yardımcısı  18 4,00 ,82 

4.Yönetmen 15 3,91 ,97 

     *p<0,05 

Tablo 7’den elde edilen bulgulara göre çalışanların algıladığı performans baskısı iş  

pozisyonuna göre anlamlı bir şekilde (F: 3,348; p: ,021) farklılaşmaktadır. Farklılaşmanın 

kaynağını belirlemek amacıyla yapıla Scheffe çoklu karşılaştırma testi sonucunda servis 

yetkilisi konumunda çalışan personelin algıladığı performans baskısı yönetmen pozisyonunda 

çalışan personele göre anlamlı bir şekilde farklılaşarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sonuçlara göre H2 kısmen desteklenmekte iken H3 desteklenmemektedir.   
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonuçlarına göre çalışanların algıladığı performans baskısının etik olmayan örgüt 

yararına davranış üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı tespit edilmiştir. H1 hipotezi 

desteklenmemektedir. Araştırma bulgularından elde ettiğimiz sonuçlara göre banka 

personelinin performans baskısını hissettiğini ifade edebiliriz. Fakat  algılanan bu performans 

baskısı çalışanların etik olmayan örgüt yararına davranış sergilemesine sebebiyet 

vermemektedir. İlgili sonuç literatürden farklılaşmaktadır. Litetürden farklılaşan araştırma 

sonuçlarının farklı örneklem grupları yada daha büyük örneklem kütlelerinde tekrar teste tabi 

tutulmasının önem arz ettiği düşünülmektedir. Yapılan farklılık analizleri neticesinde ilk derece 

yetkili konumunda olan servis yetkilisi çalışanlarının  yönetmen konumunda yer alan personele 

göre algıladığı performans baskısı anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. İş 

pozisyonu itibari ile servis yetkilisi konumunda yer alan çalışan personelin bu durumu 

uygulayıcılar tarafından dikkate alınmalıdır.  
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ÖZET 

Doğa ya da insan kaynaklı yaşanan ve can ve mal kayıplarına sebep olan her olay afet olarak 

tanımlanmamaktadır. Bir olayın afet olarak tanımlanabilmesi için yerel kaynaklarla baş etmenin 

mümkün olmadığı bir durum olması gerekmektedir. Doğal afetlerin kaynağı doğa olaylarıdır. 

Doğal olmayan afetler de insan kaynaklı afetler olarak nitelendirilmektedir. Doğal afetlere 

deprem, sel, fırtına, yangın, tsunami, çığ, su taşkını; insan kaynaklı afetler ise tehlikeli madde 

kazaları, nükleer kazalar, salgın hastalıklar, terör olayları örnek olarak verilebilir. Doğal afetler 

elbette ülkelerin ve şehirlerin coğrafi konumu ve jeolojik yapısı ile doğrudan ilişkilidir. İnsan 

kaynaklı afetler ise küresel ölçekte her ülkenin karşı karşıya kalabileceği durumlardır. 

Her ne şekilde meydana gelirse gelsin afetler yönetilmesi gereken bir süreç olarak 

değerlendirilmelidir. Afete hazırlıkta öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler 

doğru bir şekilde tespit edilip, en az riskle ve hasarla atlatılabilmesi için yönetim süreci 

önemlidir. Doğa kaynaklı afetler engellenemese de iyi bir stratejik plan ve yönetimle vereceği 

zararlar, can ve mal kayıpları en aza indirilebilir. Afetle ilgili çalışmalar çok boyutlu 

araştırılması gereken bir alan olduğundan dolayı farklı disiplinlerin uzmanlığına da ihtiyaç 

duyulmaktadır. Jeoloji, meteoroloji, mühendislik, fizik, kimya, biyoloji, sağlık, yönetim, 

psikoloji, ekonomi, hukuk gibi bilim dallarının araştırma alanı içerisindedir. Buna nedenle afet 

yönetimi bütünleşik bir perspektiften değerlendirilmelidir. Afetin araştırılmasında ve 

incelenmesinde çatı görevini ise “Afet Yönetimi” bilim dalı üstlenmektedir.  

Afet yönetimi alanında yapılan çalışmaları kapsayan her bir bilim dalının kendi etik ilkeleri ve 

kuralları vardır ancak afet yönetimi bu etik ilkeleri kapsayan ve bu ilkelerin ötesinde kendine 

ait etik ilkeleri olan bir alan olarak değerlendirilmelidir. Bu çalışma, afet öncesinde, sırasında 

ve sonrasında görev alacak farklı disiplinlerden gelen ve farklı meslek etiklerine sahip insan 

kaynağının bütünleşik afet yönetimindeki etik ilkelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: afet, yönetim, afet yönetimi, bütünleşik afet yönetimi, etik, etik ilkeler 
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ETHICAL PRINCIPLES OF INTEGRATED DISASTER MANAGEMENT 

 

 

ABSTRACT 

Not every natural or human related disasters that causes loss of life and property is defined as 

a disaster. For an event to be defined as a disaster, it must be a situation where it is not possible 

to cope with local resources. The source of natural disasters is natural events. Non-natural 

disasters are defined as human related disasters. Natural disasters include earthquake, flood, 

storm, fire, tsunami, avalanche, flood; human related disasters, on the other hand, can be given 

as examples of hazardous material accidents, nuclear accidents, epidemics, and terrorist 

incidents. Natural disasters are of course directly related to the geographical location and 

geological structure of countries and cities. Human related disasters, on the other hand, are 

situations that every country can face on a global scale. 

Disasters, no matter how they occur, should be considered as a process that must be managed. 

The management process is important to accurately determine what needs to be done before, 

during and after disaster preparedness, and to overcome it with the least risk and damage. 

Although natural disasters cannot be prevented, the damage and loss of life and property can be 

minimized with a good strategic plan and management. Since disaster-related studies are a 

multidimensional field that needs to be investigated, expertise from different disciplines is also 

needed. It is within the research field of science branches such as geology, meteorology, 

engineering, physics, chemistry, biology, health, management, psychology, economics and law. 

Therefore, disaster management should be evaluated from an integrated perspective. The 

"Disaster Management" science branch undertakes the roof task in the investigation and 

examination of disasters. 

Each branch of science covering the studies in the field of disaster management has its ethical 

principles and rules, but disaster management should be considered as a field that includes these 

ethical principles and has its ethical principles beyond these principles. This study aims to 

reveal the ethical principles in integrated disaster management of human resources from 

different disciplines and with different professional ethics who will take charge before, during 

and after the disaster. 

Keywords: disaster, management, disaster management, integrated disaster management, 

ethics, ethical principles 

 

GİRİŞ 

Etik, felsefe biliminin araştırma alanına giren ve kökenleri ilk çağ filozoflarına kadar uzanan 

önemli ve çok geniş bir kavramdır. Etik kavramını en genel ifade ile doğru ve yanlış davranış 

kurallarının ve ahlaki yargıların incelenmesi olarak tanımlayabiliriz. Etikle birlikte kullanılan 

ahlak kavramı hem felsefeden bağımsız hem de felsefenin ana disiplinlerinden biridir. Ahlak, 

“insanların davranışlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla oluşturulmuş 

eylem kuralları, normlar silsilesi ve değer sistemidir” (Cevizci, 2009: 135-136). Etik ise ahlak 

olgusunu kuramsal, kavramsal ve mantıksal temellerde ele alıp inceler (Flew, 2005: 179).  
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Cevizci (2002: 3) ahlâk kavramını şöyle açıklamıştır: 

 

………. Batı dillerinde, Yunanca karakter anlamına gelen ethos 

sözcüğünden, Türkçede ise Arapça “huy, mizaç”, “karakter” anlamına 

hulk sözcüğünden türeyen ahlâk, insanın başka varlıklarla belirli 

normlara göre gerçekleşen ilişkiler toplamını, insanın söz konusu 

ilişkileriyle bu varlıklara yönelen eylemlerini düzenleyip 

anlamlandıran norm, ilke, kural ve değerler bütününü ifade eder. 

 

Özlem (2004: 22-23) ahlak ile etik arasındaki farkı “Ahlâk fiilen ve tarihsel olarak bireysel, 

grupsal, toplumsal düzeyde yaşanan bir şey, bir fenomen olmasına karşılık; etik, bu fenomeni 

ele alan, ahlâk görüşlerini, öğretilerini irdeleyip sınıflandıran, aralarındaki benzerlik ve 

farklılıkları ortaya koyan, bunları karşılaştırıp eleştiren felsefe disiplininin adıdır” şeklinde 

özetlemiştir. 

Kuramsal etik veya ahlak felsefesinin çalışmaları üç başlık altında incelenmektedir: Normatif 

etik, meta etik ve uygulamalı etik (Cevizci, 2009: 142; Flew, 2005: 179; Geale, 2012: 446). 

Normatif etik, bir insanın nasıl yaşaması gerektiğini sorgular. “Nasıl yaşamalıyız? Nasıl bir 

insan olmalıyız?” soruları ile ilgilenir. Uygulamada daha pratiktir ve davranışı düzenlemek ve 

neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirlemek için kullanılabilecek ahlaki standartları 

belirlemeye çalışır. Meta etik, etikle ilgili terimlerin anlamlarına odaklanır, evrensel doğruların 

ne olduğunu sorar ve etik yargılarda aklın konumunu kurmaya çalışır. “Doğru, “yanlış”, “iyi” 

ve “kötü” kavramları üzerinde durur. Uygulamalı etik ise kuramsal olarak değil de toplum 

içinde davranışlar ve uygulamalar üzerine incelemeler yapar. Yani etiğin daha spesifik ve 

tartışmalı konular üzerinde durur. Örnek vermek gerekirse uygulamalı etik, iş etiği, tıp etiği, 

ölüm cezası, çevre etiği, siyaset etiği, biyoetik, toprak etiği, eğitim etiği, cinsellik etiği, bilim 

etiği, iktisat etiği gibi günlük yaşamımızda neyin doğru neyin yanlış olduğu ve nasıl 

davranılması gerektiği, nasıl uygulanması gerektiği ile ilgilenir (Cevizci, 2016; Flew, 2005: 

179; Geale, 2012: 446; Pieper, 2012).  

Uygulamaya dönük ve birçok disiplinin birlikte çalıştığı bir alan olan afet yönetiminin ise etik 

kuralları tam olarak belirlenmemiştir ve bu alanda çok fazla çalışma yapılmamıştır. Türkiye’de 

ilk acil yardım ve afet yönetimi bölümü 2005 yılında açılmıştır. Bu alanda çalışma yapan 

akademisyen sayısı bu nedenle yeterli değildir. Henüz gelişmekte olan bir alan olduğu için etik 

açıdan değerlendirme ve araştırmalarda sınırlı kalmıştır. Çalışma, afet durumlarında dikkat 

edilmesi gereken ve belirlenmesi gereken etik ilkeleri bütüncül bir bakış açısıyla irdelemeyi 

amaçlamıştır. İnsan yaşamını ve refahını etkilediği için afet planı yapmak ve afet yönetimi 

üzerinde çalışmalar yapmak hepimizin ahlaki bir yükümlülüğüdür (Zack, 2009: 55). Farklı 

disiplinlerin bir arada çalıştığı afet yönetimi alanı görece yenidir. Afet yönetimi çalışma alanı 

jeoloji, meteoroloji, mühendislik, fizik, kimya, biyoloji, sağlık, yönetim, psikoloji, ekonomi, 

hukuk gibi bilim dallarının araştırma alanı içerisindedir. Her bir disiplinin ve meslek dalının da 

kendine ait etik kuralları ve normları vardır. Fakat bu alanları afet yönetimi çatısı altında 

incelediğimizde daha kapsamlı ve bütünleşik etik ilkeler ortaya koymak gerekir. Afet yönetimi 

çatısı altında bulunan tıp biliminin etik kuralları evrensel olarak belirlenmiştir veya genel bir 

teamül vardır. Yine tıp bilimi gibi sağlık, mühendislik, psikoloji, sosyoloji ve hukuk gibi bilim 

dallarının “iş etiği” başlığı altında etik kural ve ilkelerinin yine evrensel boyutta kabul görmüş 

davranış veya davranış kalıpları vardır.  
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AFET YÖNETİMİ VE BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİNİN ETİK İLKELERİ 

Afet yönetiminin kapsamlı ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesinden oluşan bir sisteme sahip 

olduğunu daha önce belirtmiştik. Afet yönetiminin içinde yer alan her bir meslek dalının da 

kendine özel etik ilkeleri ve kuralları vardır. Elbette bu kurallar afetlerle ilgili olsun ya da 

olmasın her zaman geçerlidir. İlk başta birey olarak hangi mesleği yaparsak yapalım günlük 

hayatımızda ve iş yaşantımızda bizim dışımızdaki bireylere, canlılara ve doğaya saygı duyarak 

ve mesleki etik kurallarına uyarak yaşamalıyız. Bunun da temelinde aileden başlamak üzere 

eğitim yatmaktadır. 

Afetler insanoğlunun sürekli karşılaşacağı doğa ya da insan kaynaklı olaylardır. Yaşanan bir 

olayın afet olarak nitelendirilebilmesi için yerel yönetimlerin ya da yerel imkanların yetersiz 

kalması gerekir. Afetleri doğal ve insan kaynaklı afetler olarak ikiye ayırabiliriz. Doğal afetler, 

beklenmedik ve aniden gelişen, toplumları, ekonomik, sosyo-ekonomik ve politik koşullarını 

olumsuz yönde etkileyen ve dışardan yardım gerektiren doğal ve sosyal olaylar olarak 

tanımlanır (Akar, 2013; Ogbanga, 2015; Pokhrel, 2020). Doğal afetlerin birçok nedeni vardır. 

Bunları, jeofiziksel (deprem, heyelan, tsunami, volkanik patlamalar) hidrolojik (çığ ve sel), 

klimatolojik (aşırı sıcaklar, kuraklık, kıtlık, aşırı soğuklar, orman yangınları), meteorolojik 

(kasırga, fırtınalar), biyolojik (salgın hastalıklar, hayvan vebaları) olarak sıralayabiliriz (Saban, 

2016: 12). İnsan kaynaklı afetler ise, yangın, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer 

(KBRN) kazalar, endüstriyel kazalar, taşımacılıktan meydana gelen kazalar ve göçmen 

kaynaklı yaşanan olaylardır (Boin, Stern & Sundelius, 2016). Afetlerde erken uyarı sistemleri 

geliştirilmekte olup henüz tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle bulunulan coğrafi bölgeye göre 

beklenmedik bir anda doğa kaynaklı afetlerle yüz yüze gelinebilir. Afetlerin bireylerin ve 

toplumların günlük yaşamlarının her boyutunda can ve sağlık, toplumsal altyapı, mal, iş, kişisel 

eşya ve sosyal bağların kaybından dolayı çeşitli travmalar ve çaresizlikler yaşanabilir (Soliman 

& Rogge, 2002).  

“Afet yönetiminin temel işlevi, afetlerin etkilerini en aza indirgemek, önlemek, can, mal ve 

çevre kayıplarını azaltmak, iş ve hizmet sürekliliğini sağlamak ve toplumun her türlü tehlike ve 

oluşacak risklerinden korunmayı öğrenmesi ve hazırlanmasıdır” (Kadıoğlu, 2016: 12). Afet 

yönetimini ele alırken unutulmaması gereken en önemli unsur afetlerin can kaybına yol açma 

ihtimalidir. Her bir insan canı çok önemli ve kıymetlidir. Elbette aynı dünyayı paylaştığımız 

diğer canlılar da insan canı kadar kıymetlidir. Yönetim sürecini ele alırken veya planlamalar 

yaparken can kayıplarının yaşanabileceğini düşünerek her bir adım titizlikle ve hassasiyetle ele 

alınıp uygulanmalıdır. Afet yönetiminde etik kurallardan bahsederken ilk önce insanın “yaşama 

hakkına” saygı duyulmalı ve bu hak korunmalıdır.  

Büyük çaptaki doğa ve teknolojik afetlerde iş birliği sağlamak için 1987 yılında EUR-OPA 

Büyük Tehlikeler Anlaşması (EUR-OPA Major Hazards Agreement) yapılmıştır. Tam adı 

"Büyük Doğal ve Teknolojik Afetlerin Önlenmesi, Korunması ve Yardım Teşkilatı İş birliği 

Grubu (EUR-OPA, Co-operation Group for the Prevention of, Protection Against, and 

Organisation of Relief in Major Natural and Technological Disasters)" dır. Konsey, özellikle 

özellikle afet riskinin azaltılmasını; bilgi, önleme, hazırlık, risk yönetimi ve kriz sonrası analiz 

konuları üzerinde çalışmaktadır. EUR-OPA (European and Mediterranean Major Hazards 

Agreement) konseyi, 2012 yılında “Afet Riskini Azaltma ve Halkın Dayanıklılığına İlişkin Etik 

İlkeler” adlı bir bülten yayınlamıştır. Bu sayede afetlerde dikkat edilmesi gereken etik ilkeler 

üzerinde çalışmalar şekillenmeye başlamıştır. 

Afet yönetimi, afet öncesi, afet sırası ve afet sonrası olmak üzere üç aşamadan oluşmakta ve bu 

aşamalarda gerekli tüm çalışmaları kapsamaktadır. Afetlerle ilgili yöneticilerin neler yaptıkları 

ve neler yapmak niyetinde oldukları insan yaşamını ve insanların refahını ilgilendirdiği için 

etikle ilgili bir konudur (Zack, 2009: 55). Afet yönetiminde farklı disiplinlerin bir arada 
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çalışmasından ve karmaşık dinamik yapısından dolayı etik belirsizlikler ve etik ikilemler ortaya 

çıkmaktadır (Soliman & Rogge, 2002). Afet yönetimindeki etik ilkeler sadece afette mağdur 

olan kişiler için geçerli olmayıp aynı zamanda afet öncesinde, sırasında ve sonrasına dahil olan 

her kurumu ve kişiyi kapsamaktadır. Her bir aşamanın sorumluları da farklıdır. Öncesinde 

önlem alan kurum ve kişiler, hükümetler, yerel yönetimler, kanun koyucular, siyasiler, kamu 

ve özel işletmeler, sivil topum kuruluşları ve toplumun her bir bireyi yer alırken bunlara ek 

olarak afet sonrasında da sağlık çalışanları, arama-kurtarma ekipleri, yöneticiler, yine 

hükümetler, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, özel işletmeler, sivil toplum 

kuruluşları ve medya devreye girmektedir. Etik ilkeler çoğunlukla bireyleri ilgilendirdiği 

düşünülse de bazı durumlarda tüzel kişiler için de geçerli olabilir (Prieur, 2012).  

Afet Öncesinde Etik İlkeler 

Afet öncesinde yapılması gerekenler risk azaltma, afet farkındalığını arttırma ve afetlerle ilgili 

eğitimlerle toplum bilincini artırmaktır. Küresel iklim krizinin yaşanmasının sebebi olarak 

insanı gösterebiliriz. Doğaya verdiğimiz zararlar neticesinde insanlık doğanın verdiği tepki ile 

afetlerle sınanmaya başlamıştır. Etik kurallar ve ilkeler tam da bu noktada başlamaktadır. 

Verilecek eğitimlerle afet bilincinin oluşturulması ve insan davranış ve tutumları ile çevreye 

daha duyarlı ve saygılı bireylerin yetiştirilmesi etik kuralların ilkidir. Sebep sonuç ilişkisi 

içerisinde değerlendirilirse doğa kaynaklı yaşanan afetlerin bir kısmı yine insan davranışı 

kaynaklıdır. Doğa kaynaklı bazı afetler önlenemese de kimyasal, biyolojik, radyolojik ve 

nükleer (KBRN) kazalar, endüstriyel kazalar, taşımacılıktan meydana gelen kazalar ve göçmen 

kaynaklı yaşanan afetler gibi insan kaynaklı afetler önlenebilir veya minimum seviyelere 

çekilebilir. 

Afet öncesinde riskleri azaltmak için alınması gereken tedbirlerde sorumluluk hükümetler, 

yerel yöneticiler, kamu kurum ve kuruluşları ve kanun koyuculardadır. Örneğin, yapılacak 

binalar yerleşime uygun yerlerde ve yapı tekniğine ve inşaat yönetmeliğine uygun olmalıdır. 

Binaların yapımında görev alan farklı disiplinlerdeki mühendisler, mimarlarda mesleki etik 

ilkelerine sadık bir şekilde görevlerini yapmalıdırlar.  

Afet Sırasında Etik İlkeler 

Afetler olağanüstü durumlar olduğundan baskı altında olmalarından ötürü insanlar normal 

zamanda sergiledikleri davranışlardan farklı davranabilirler. Bu da bazen etik dışı davranışlar 

sergilemelerine yol açabilir. He ne kadar afetlerden önce afetler için planlar ve hazırlıklar 

yapılsa da afet anında tüm bu plan ve hazırlıklar işlevini yitirebilir.  

Afet Sonrasında Etik İlkeler 

EUR-OPA konseyi, 2012 yılında “Afet Riskini Azaltma ve Halkın Dayanıklılığına İlişkin Etik 

İlkeleri aşağıdaki başlıklar şeklinde sıralamışlardır (Prieur, 2012: 17-19); 

1. Dayanışma: Uluslar ve halklar, afet direncini güçlendirmek ve mağdurlara yardım 

etmek için dayanışma ruhu içinde iş birliği yapmalıdır. Afetlerin maliyetleri ve yükleri 

ile risk azaltma önlemlerinin faydaları eşit olarak paylaşılmalıdır, bu da en savunmasız 

bireylere ve topluluklara özel ilgi gösterilmesi anlamına gelir. 

2. Ortak sorumluluk: Ulusal ve yerel kamu otoriteleri, özel ticaret sektörü, tarım ve 

sanayi, sivil toplum kuruluşları, bireyler ve medya, afet riski karşısında önlem alma ve 

acil durumlar karşısında etkin katkı sağlama konusunda ortak sorumluluğa sahiptirler. 

3. Ayrımcılık yapmama: Afetleri önlemeye, azaltmaya ve hazırlanmaya, yardım 

dağıtmaya ve iyileşmeyi teşvik etmeye yönelik tedbirler ve ayrıca temel haklardan 

yararlanma güvence altına alınmalıdır ve cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, renk, dil, din, 

siyasi veya diğer görüşler, etnik grup, ulusal bir azınlığa mensubiyet, sosyoekonomik 
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koşullar, doğum, engellilik, yaş veya diğer statüler arasında herhangi bir ayrım 

gözetmeden yapılmalıdır.  

4. İnsanlık: Afetin niteliği, kökeni, süresi ve yeri ne olursa olsun, tüm insanlara her 

koşulda insanca, yani saygı, hoşgörü ve merhametle muamele edilir ve en savunmasız 

kişilere özel dikkat gösterilmelidir. Tüm afet mağdurlarının onur ve haklarına her 

koşulda saygı duyulur ve korunur. 

5. Tarafsızlık: Afet önleme, hazırlık, yardım ve iyileştirme önlemleri, ilgili nüfus grupları 

arasında veya içinde herhangi bir kayırmacılık olmaksızın, yalnızca gerçek ihtiyaçlar 

temelinde uygulanmalı ve sağlanmalıdır. 

6. İş birliği: Devletler, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel farklılıklara bakılmaksızın ve 

kapasitelerine göre, afetlere karşı direnci güçlendirmek ve insan haklarına saygıyı 

sağlamak için, afetlerin olası sınır ötesi etkilerine özel önem vererek iş birliği 

yapmalıdır.  

7. Bölgesel egemenlik: Devletlerin topraklarındaki kişileri koruma görevi ve 

yükümlülüğü vardır, bir afet meydana gelse bile, insan haklarının sadece kendi 

vatandaşları için değil, aynı zamanda yurt dışından insani yardım ekipleri de dahil 

olmak üzere topraklarındaki yabancılar için de tam olarak uygulandığını garanti etmek 

durumundadır. 

8. Önleme: Devletlerin yanı sıra bölgesel ve yerel makamlar, şirketler ve sivil toplum da 

dahil olmak üzere tüm tarafların mümkün olan en aktif katılımıyla, önleyici ve önleyici 

tedbirleri uygulama sorumluluğuna sahiptir. Bu ilke, özellikle demografi ve iklim 

değişikliğinden kaynaklanan değişkenlere bağlı olarak, farklı yerlerde ve farklı 

zamanlarda farklı risklerin farkında olunmasını gerektirir. 

9. Medya: Medya, afetlerin tahmin edilmesi ve nasıl geliştiği konusunda kamuoyunu 

bilgilendirerek ve bilinçlendirerek önemli bir rol oynamaktadır. Afet mağdurlarına 

medya tarafından onurlu bir şekilde ve mahremiyetlerine tam saygıyla davranılır. 

 

EUR-OPA konseyi, temel düzeyde ve en geniş olarak afetlerde etik ilkeleri bu şekilde 

özetlemiştir. Elbette bu maddelere eklemeler yapılabilir ve daha özel başlıklar da açılabilir. 

Özele inildiğinde Türkiye’de 2021 yılı Temmuz ve ağustos aylarında meydana gelen orman 

yangınları değerlendirilebilir. Örneğin, yangına müdahale için gerekli ekipmanların fiyatlarında 

ciddi artışların yaşanması o sektörde faaliyet gösteren işletmelerin etik dışı davranışlarının bir 

göstergesidir. Örnekleri arttırırsak, depremlerden sonra çadır fiyatlarında artışların olması, o 

ilde ya da yerleşkede gıda ve temizlik maddelerinin fiyatlarında ciddi artışların olması, deprem 

bölgelerinde yaşanan hırsızlık olayları hem özel işletmelerin hem de o bölgede yaşayan 

insanların etik kuralları ihlal ettiğinin afet durumlarında bile insanların yaşadıkları bu özel 

duruma saygı göstermeden kişisel çıkarlarının peşinden gitmeleri temel insani ahlak 

kurallarının ihlali olarak nitelendirilebilir.  

SONUÇ 

Afet yönetiminde etik sorunları ya da etik kavramını detaylı bir şekilde ele almak ve tüm bu 

etik ilkeleri sıralamak oldukça zordur. Disiplinler arası bir çalışmayı gerektiren afet yönetimi, 

her bir disiplinden bu sürecin içinde olan çalışanların, akademisyenleri bir araya gelerek 

üzerinde çalışılması gereken bir konudur. Bütünleşik afet yönetimine dahil ve sorumlu olan tüm 

meslek mensuplarının mesleki etik ilkelerine ek olarak afet durumlarında veya afetlere özel 

durumlardaki etik ilke ve kurallara dikkat edilmeli ve uyulmalıdır. Afet yönetiminin temelinde 

insanın, diğer canlıların ve doğanın can güvenliği ve refahı olduğu düşünülürse, temelde önce 

buna saygı duymak gerekir. Öz eleştiri yapacak olursak ülkemizde henüz kapsamlı ve 

bütünleşik afet yönetim sistemi uygulanmamaktadır (Kadıoğlu, 2016: 10). İlk adım olarak bu 

yönetim sisteminin kurulması ve hemen akabinde etik ilke ve kuralların belirlenmesi gerekir. 
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Çalışmamızda öncü olarak bütünleşik afet yönetiminde uyulması gereken bazı temel etik 

ilkelerden bahsetmiş olmakla birlikte bu konu üzerinde çalışılması ve geliştirilmesi gereken 

önemli ve özel bir konudur.  
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ÖZET 

Şirketlerde etik sorunlar birçok alanda ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan en belirgin olanı 

insan kaynakları yönetimi ile ilgili sorunlardır. İş dünyasında etik konularda karşılaştığımız 

zorluklardan biri, işletmelerin ekonomik performans stratejilerini sosyal sorumlulukla 

birleştirememesi ve uygun stratejileri uygulayamamasıdır. 

Etik ile ilgili karşılaştığımız temel sorunlardan biri kişisel kazançtır. Bu nedenle, kişisel çıkar 

etik sorunların ana nedenlerinden birini oluşturduğu söylenebilir. Genel olarak, bu niteliğe 

sahip kişiler konumları ne olursa olsun, kişisel çıkarlarını her şeyin üzerinde tutarlar. Kurum 

içi ve kurum dışı verebilecekleri zararlar onlar için önem taşımaz. Ancak etik değerleri 

ölçmenin kolay bir yolu yoktur ve bu özelliğe sahip kişiler tüm faaliyetlerinde kendi 

çıkarlarını korumak için kolayca çevresini aldatabilir ve diğerlerine zarar verebilirler. 

Şirketlerin karşılaştığı etik sorunlardan biri de, yüksek performans elde edebilmek için 

yapılan anlaşmalar ve faaliyetlerdir. Şöyle ki, bazı zayıf finansal performansa sahip şirketler 

kendi gelirlerini yükseltmek için fiyat anlaşmalarına gidebilirler. Bu uygulamalar piyasada 

yapay olarak fiyatların yükselmesine neden olduğu için  etik dışı kabul edilebilir. 

Bazen iş çıkarları ile kişisel değerler arasında bir çıkar çatışması görülmektedir. Benzer 

durumda kurum yöneticileri tarafından etik konular belirlenmeli veya çalışan tarafından 

şirkete bildirilmelidir. Genel olarak, çalışanların çok düşük ücretlerle çalıştırılması, kötü 

çalışma koşullarının sağlanması, bazen de çocukların işçi olarak kullanılması çok ciddi etik 

sorunlarin doğmasına neden olmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: insan kaynakları, çalışan, çalışma ortamı, etik davranış, etik sorunlar 

 

 

ABSTRACT 

Ethical problems in companies can arise in many areas. The most obvious of these are the 

problems related to human resource management. One of the challenges we face in ethical 

issues in the business world is the inability of businesses to combine economic performance 

strategies with social responsibility and inability to implement appropriate strategies. 

One of the main problems we face with ethics is personal gain. Therefore, it can be said that 

self-interest is one of the main causes of ethical problems. In general, people with this quality 

put their personal interests above all else, regardless of their position. The damages they may 

cause inside or outside the institution do not matter to them. However, there is no easy way to 

measure ethical values, and people with this characteristic can easily deceive others and harm 

others in order to protect their own interests in all their activities. 

One of the ethical problems faced by companies is the agreements and activities made to 

achieve high performance. Namely, some companies with poor financial performance may go 
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to price agreements to increase their own revenues. These practices can be considered 

unethical as they cause artificially higher prices in the market. 

Sometimes there is a conflict of interest between business interests and personal values. In a 

similar situation, ethical issues should be determined by the managers of the institution or 

reported to the company by the employee. In general, employing employees for very low 

wages, providing poor working conditions, and sometimes using children as workers cause 

very serious ethical problems.  

Keywords: human resources, employee, work environment, ethical behavior, ethical 

problems 
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ABSTRACT 

Human Resource Management is one of the and probably the most important of wings of 

workplace management since human resources are the assets that utilize all other assets and 

constitute any organization.  

Human Resource professionals are ethically and legally responsible for promoting and 

fostering justice, equity and fairness for all employees working in their organizations under all 

conditions.  Following ethics during day to day conduct of business by human resource 

professionals is very important and essential to sustain an environment that encourages and 

motivates all employees and therefore aids the organizations to reach their highest potential in 

a productive and efficient manner. 

 Following ethics has been a challenge during the pandemic in terms of human resource 

management as well. During covid-19 we have seen Human resource professionals under a 

considerable pressure of following ethical principles along with maintaining the 

organizations’ wealth. Many workplaces have seen shutdown, mass retrenchment, salary 

deduction, issues related to privacy, failure of incentives provision and periodical 

remuneration, etc.  Human resource managers were compelled to recruit employees at much 

lesser salaries than they deserved and mangers also faced ethical dilemmas when it came to 

compensating employees differently for the same skills and vice versa.  

Covid-19 has shown a stark effect on the workplace inequities and injustices apart from 

disrupting daily routines of the employees and their ways of working. The pandemic has 

unmasked various significant and troublesome ethical issues for Human Resource 

development. Great deal of discussion and scholarly work is already being carried on the topic 

concerning the impact of covid-19 and its implications on working practices and human 

resource management (HRM). Much of these discussions and deliberations are on topics 

which tend to be of general nature offering observations and guidance that seek to define what 

the ‘new normal for organizations’ could continue to be. Under this paper we discuss the 

Human resource management issues and ethical dilemmas that HR professionals have faced 

and are still facing, during various phases of Covid 19, as an important part of corporate 

governance. 

Keywords:  Ethics, Human Resource Ethics, Covid-19, sustainable Human Resources, New 

normal of organization.  
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Background 

The subject of hijacked and/or predatory open-access “publications”/ journals is familiar to 

the health librarians since 2012.  

The hijacked/ pseudo-journals and deceptive publishers has gradually become a pandemic 

fraudulent type of “business”. Electronic scammers compromise the reputation of legitimate, 

prestigious journals, by illegally using their "brands". They create fake websites that mimic a 

genuine journal (usually indexed ISI Thompson) and damage the scholars’ academic prestige 

and budget (waste of time, and money). 

Scammers` manipulation algorithm aimed to lure less experienced scientists is unmasked, and 

analyzed from psychological point of view.   

Unsolicited emails request “exceptional manuscripts” from “eminent authors” offering the 

opportunity of a rapid publication, for quite moderate publication fees (usually under 500 

UDS), but no quality editorial services are provided.  

This case series shares personal experience, related to ethical and legal issues, revealing 

cyber-thieves` maneuvers to scam honest scientists.  
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Case 1.  The first case is focused on recurrent cyber-attacks and electronic scams (occurred in 

august 2020 and March 2021), fraudulently using fake email requests for papers, claiming to 

be from a prestigious ISI Thompson journal, Interciencia (ISSN: 0378-1844).  In-depth 

investigations detected a previous fraudulent attack in 2014. The legitimate journal confirmed 

the author’s suspicions, and the aforementioned publication promptly and fairly denounced 

the fraud. 

Case 2. refers to a “classical” fraudulent recurrent maneuver from unscrupulous people 

pretending to represent Wulfenia (ISSN: 1561-882X), a prestigious biological Austrian 

publication. Unsolicited emails were received in March and May 2021, to publish in the 

aforementioned journal (one of the first highjacked journals in history). A rapid internet 

search revealed some profound issues: Wulfenia is only a printed journal, has no website or 

electronic version, and is dedicated to botanic scientific articles, not to all kind of bio-medical 

subjects and/or engineering. Thomson Reuters validates only the printed version of journal. 

Case 3. The paradigm was identical: an unsolicited mail invitation for original research 

papers, pretended to be from the prestigious journal Studies in Symbolic Interaction (ISSN: 

0163-2396). The counterfeit website was less elaborated, unsecured, and easily differentiated 

from the original website of the Emerald Publishing Group. 

Case 4. This case has deeper implications. In 2016 the main author was less experienced and 

he was invited to publish in the Journal of Neurology and Neuroscience (ISSN: 2171-

6625), “an international circulating peer-reviewed Open Access journal, presenting original 

research contributions and scientific advances in the field of Neurology and Neuroscience 

(Journal Impact Factor: 1.45*, 1.21/5 Years Impact Factor)”. The journal was not included in 

Beall`s list, and at that time Clarivate Master Journal List was not available. The main issue 

about the published manuscript (Doi: 10.21767/2171-6625.1000102, cited in 2017) is the 

afore mentioned journal is unlisted ISI Thompson, so useless for academic promotion. Open 

access publications are infiltrating leading scholarly citation databases, including Scopus, 

inflating academic scholar metrics.  

Discussion The academic community must be aware of the cyber-jacking tenacious, recurrent 

fraudulent tentative, and of the predatory entities (deceptive publishers, hijacked journals, or 

predatory “conferences”). 

Conclusion Scholars should recognize and avoid hijacked journals and predatory entities, to 

limit academic detriment, waste of money and effort invested in their research. Think and 

check before submitting!  

Educating and mentoring junior researchers to recognize and avoid pseudo-journals/ 

deceptive publishers, by including this topic in the study curricula, represent the main 

prophylactic measures.   
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ÖZET 

Öğretmenlik mesleği, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir rol oynamaktadır. 

Öğretmenlerin alan bilgisi, mesleki alan bilgisi ve genel kültür gibi farklı boyutlarda yeterli 

olması önem taşımaktadır. Aynı şekilde geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adaylarının da 

bu donanımlara sahip olarak mezun olmaları bir zorunluluktur.  Genel kültür, pedagojik alan 

bilgisi dışında öğretmen adaylarının gelecekte icra edecekleri mesleğe ait etik ilkeler hakkında 

bilgi sahibi olması hiç şüphesiz ki bu mesleği en doğru şekilde yürütebilmelerinde önemli bir 

unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesleki etik; herhangi bir meslek ile uğraşırken etik açıdan 

göz önüne alınması gereken kuralları, tutum ve davranışları kapsamaktadır. Öğretmenlik 

meslek etiği; mesleklerini icra ederken öğretmenlerin, öğrenciler, toplum ve meslektaşları ile 

olan ilişkilerde yerine getirmeleri gereken sorumlulukları, uymaları gereken kuralları ve ilkeleri 

ifade eder. 

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının öğretmenlik meslek etiği ilkeleri hakkında farkındalık 

düzeyleri araştırılmıştır. Bu amaçla alan yazında geçen öğretmenlik meslek etiği ilkeleri ile bir 

madde havuzu oluşturulmuştur. Bu maddeler 2 alan uzmanı tarafından bağımsız incelenerek 

mesleki etik ilkelerle ilgili olmayan maddeler kapsam dışı bırakılmıştır. Hazırlanan öğretmenlik 

meslek etiği ilkeleri formu online formata çevrilerek öğretmen adaylarına uygulanmıştır. 

Araştırma, eğitim fakültesi öğrencilerinin meslek etiği farkındalık düzeylerini belirlemeyi 

amaçladığından nicel araştırma yöntemlerinden tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. 4’lü 

likert formatında hazırlanan formda öğretmen adaylarının verilen ifadelerin mesleki etik 

ilklerine uygun olup olmadığı konusundaki görüşlerini işaretlemeleri istenmiştir. Çalışmaya 22 

farklı anabilim dalında öğrenim gören toplam 233 eğitim fakültesi öğrencisi katılmıştır. 

Çalışma 156 (%67) kadın, 77 (%33) erkek öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya 

katılan eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet, fakülte/bölüm, sınıf düzeyi ve meslek etiği ile 

ilgili ders alıp almama durumlarına göre mesleki etik ilkeleri farkındalık düzeyleri 

irdelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Öğretmenlik meslek etiği, öğretmen adayları, etik. 
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AN INVESTIGATION ON THE AWARENESS LEVEL OF TEACHER 

CANDIDATES ON PROFESSIONAL ETHICS PRINCIPLES  

 

ABSTRACT 

The profession of teaching plays a big role for the education of future generations. It is 

important that teachers are proficient in different dimensions such as the content knowledge, 

pedagogical knowledge and general culture. Likewise, it is a must for prospective teachers, who 

are the teachers of the future by graduating with these qualifications. Beside the pedagogical 

content knowledge, it is a fact that having knowledge on the ethical principles of their future 

profession is undoubtedly an important element in their ability to perform their profession in 

the best way. Professional ethics includes the rules, attitudes and behaviors when any profession 

is performed. Teaching professional ethics explain the responsibilities, rules and principles 

which teachers must fulfill in their relations with students, society and colleagues while 

performing their profession.  

In this study, the awareness level of teacher candidates on the professional ethics principals 

were investigated. For this purpose, an item pool was created by concerning with the principles 

of professional ethics for teachers mentioned in the literature. These items were independently 

examined by 2 field experts, and items not related to professional ethical principles were 

excluded from the pool. The prepared teaching professional ethics form was converted to online 

form and applied to prospective teachers. The research was carried out in the screening model, 

which is one of the quantitative research methods, since it aims to determine the professional 

ethics awareness levels of the education faculty students. The questions in the form were 

prepared in the 4-point Likert scale and the teacher candidates were asked to mark their opinions 

on if the statements were acceptable for the principles of professional ethics. A total of 233 

education faculty students studying in 22 different departments participated in the study. The 

study was carried out with 156 (%67) female, and 77 (%33) male teacher candidates. The 

awareness level of teacher candidates on the professional ethics principals were examined 

according to the gender, faculty/department, grade level and whether or not they took courses 

related to professional ethics.  

Key words: Teaching professional ethics, teacher candidates, ethics. 
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ÖZET 

Martha C. Nussbaum “Yapabilirlikler Yaklaşımı” olarak adlandırdığı teorisiyle sadece 

insanlar için değil, tüm canlılar için “yaşanabilir” bir dünya kurabilmenin imkânlarını 

sorgulamaktadır. Çünkü insanların olduğu kadar insan haricindeki hayvanların da 

yapabilirlikleri vardır. Bu çerçevede, yapabilirlikler yaklaşımı hem insanlar ve hem de 

hayvanlar için adalet ve temel hak ve özgürlüklere dair bir teori oluşturmak çabasındadır. 

Yapabilirlikler yaklaşımı Bentham, Peter Singer ve diğer faydacıların hayvanlara karşı nasıl 

davranılması gerektiği tartışmasına değerli katkılarını kabul etmekle birlikte, daha farklı bir 

teorik perspektifte ısrar etmektedir. Bu bağlamda, yaklaşımının temeline onur (dignity) 

kavramını yerleştiren Nussbaum’a göre onur ve saygınlık söyleminin genişletilmesi gerekir. 

Çünkü artık sadece insan onuruna yakışır hayatlara ilişkin değil, duyguları olan çok çeşitli 

canlının onurlu bir şekilde sürdüreceği hayatlar hakkında konuşulması gerekir. Hayvanlara iyi 

davranma görevimizi kendi içimizdeki hayvanı destekleme görevimizden yola çıkarak 

tanımlayan genişletilmiş Kantçı yaklaşımın aksine, Yapabilirlikler Yaklaşımı her bir hayvan 

türünü kendi başına onurlu kabul eder; bu onura saygı gösterme görevi kendimize karşı 

görevlerimizden türetilemez.  

Nussbaum’a göre daha adil bir dünya için, duyguları olan bütün canlıların yapabilirlikleri 

kendi türü içinde dikkate alınmalı ve tümü yapabilirliklere belirlenmiş eşik seviyesinin 

üzerinde erişebilmelidir. Nussbaum’un yaklaşımı hayvanları zevk ya da acı nesneleri olarak 

değil, birer fail olarak görmektedir. Bu kavramsal açıklama sayesindedir ki, hayvanların 

hayatta kalma çabalarına ve faaliyetlerine karşı saygı duymak mümkün olabilecektir.  

Bu çalışmada; Nussbaum’un ortaya koyduğu bu etik perspektif çerçevesinde ulaştığı “bütün 

hayvanların kendi türlerine özgü yaşam imkânlarına eşik düzeyde olsun kavuşma hakları 

olduğu” yönündeki önerisinin imkânları sorgulanıp bu yaklaşımın hayvan hakları alanında 

verilen hukuksal mücadeleler için bir zemin oluşturup oluşturamayacağı değerlendirilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Martha C. Nussbaum, Yapabilirlikler Yaklaşımı, Hayvan Hakları, Onur, 

Etik.  
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IS IT POSSIBLE “TO CREAT CAPABILITIES” ON ANIMAL RIGHTS 

(A STUDY IN THE FRAMEWORK OF NUSSBAUM’S CAPABILITIES APPROACH) 

 

ABSTRACT 

Martha C. Nussbaum questions the possibilities of establishing a “livable” world not only for 

humans but also for all living things with her theory, which she has named the “Capabilities 

Approach” since, as well as humans, non-human animals also have capabilities. In this 

framework, the capabilities approach seeks to construct a theory of justice and fundamental 

rights and freedoms for both humans and animals. 

While the Capabilities Approach acknowledges the valuable contributions of Bentham, Peter 

Singer, and other utilitarians to the debate on how to treat animals, she persists in a different 

theoretical perspective. In this context, according to Nussbaum, who placed the concept of 

dignity at the base of his approach, the discourse of honor and dignity should be expanded 

now that it is necessary to talk not only about the lives worthy of human dignity, but also 

about the lives that a wide variety of sentient beings will lead in a dignified manner. Unlike 

the expanded Kantian approach, which defines our duty to be good to animals from our duty 

to support the animal in ourselves, the Capabilities Approach considers each animal species in 

its own right honorable; the duty to respect this dignity cannot be derive from our duties to 

ourselves. 

According to Nussbaum, for a fairer world, the capabilities of all sentient beings should be 

taken into consideration with the type of dignity relevant to the species to which they belong, 

and capabilities should be provided all of them above the specified minimum core. 

Nussbaum's approach sees animals not as objects of pleasure or pain, but as agents. Thanks to 

this conceptual explanation, it will be possible to respect the survival efforts and activities of 

animals. 

In this study; the possibilities of Nussbaum’s claim, which he reached within the framework 

of this ethical perspective, that “all animals have the right to attain the life opportunities 

unique to their species at a minimum core” will be questioned and whether this approach can 

form a basis for legal effort in the field of animal rights will be evaluated. 

Keywords: Martha C. Nussbaum, Capabilities Approach, Animal Rights, Dignity, Ethics. 

 

GİRİŞ 

İster felsefedeki özneyle, hukuktaki kişiyle, sosyolojideki faille ve ister psikolojideki benlikle 

uğraşalım, Descartes’tan başlayıp Kant’a uzanan felsefi gelenekte Modernite çağı dünyanın 

“öznelleştirildiği” döneme işaret eder; hakların meşru taşıyıcısı insanlar olarak görülür. 

Haklar insanlar için vardır, onlar insanlığın en tepe noktasıdır. Modern öncesi dünyada 

hakikat ilahi vahiyde verilmiş iken, Descartes’ın felsefesinde özne ve öznenin karşıtı olan 

nesne arasına giren düşünme eylemi sadece öznenin merkeziliğini ve kesinliğini kurmakla 

kalmaz, aynı zamanda dünyayı bir nesneye dönüştürür. Dünya bu suretle, kendi temsiline 

indirgenir, bir dünya resmi olur; böylelikle insan da herşeyin merkezi hâline gelir.1 Kartezyen 

devrimi sistematize eden ve öznenin ayrıcalıklı teorisini ve deneyini yapan Kant, “insanı ikili 

bir varlık, doğa ve akıl varlığı olarak görür. Bir doğa varlığı olarak insan, doğadaki diğer canlı 

ve cansız varlıklar gibi doğa yasalarına tâbidir. […] İnsanın bu yanı, zaman ve mekân içinde 

 
1 Costas Douzinas, İnsan Haklarının Sonu, Çevirenler: Kasım Akbaş- Umre Deniz Tuna, Dipnot Yayınları, 

Ankara 2018, s. 207-213. 
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bulunan her şey gibi neden-etki yasalarına bağlıdır. Ama insan kendinde gerçekten bir yeti 

bulur ki, bununla kendini diğer her şeyden, nesnelerce uyarılan kendinden bile ayırır; bu da 

akıldır...”2 Kant’a göre insanın rasyonelliğini kullanarak doğanın kendisi için koymuş olduğu 

kurallardan farklı kurallar koyabilmesi onun doğadan bağımsızlığını sağlar ki, gerçek 

özgürlük budur. İşte kendi de bir hayvan türü olan insan, Kantçı “özgürleşme”nin sonucunda 

kendini diğer hayvanlardan soyutlayıp doğadan ve hayvan türünden ahlâken kopar.3  

Düşünme eylemini salt insana özgü bir faaliyet olarak niteleyen Descartes hayvanları 

“düşünemeyen canavar” olarak niteleyip, onları otomata, yani makinelere benzetir.4 Kant ise, 

Descartes’tan farklı olarak, hayvanların acı çekme yeteneğine sahip olduğunu kabul etse de, 

akılsal olarak kendinin farkında olmadığı için hayvanlara yönelik herhangi bir 

yükümlülüğümüzün olmadığını ileri sürer. Kant’a göre, yalnızca insanlar ahlâkî rasyonalite ve 

özerk seçim yapma yeteneğine sahiptir ve sadece özerklik yeteneğine sahip varlıklar 

“kendilerinde amaç” olarak onura (dignity) sahiptir. Eş söyleyişle, rasyonel varlık olarak 

insanlar kendinde amaçtır, yani ahlâkî yargılara varabilen, özgür bir iradesi olan ve 

içgüdülerine ve duygularına bağımlı olmayan bir öznedir. Oysa hayvanlar rasyonel değildir, 

dolayısıyla karşısında herhangi bir yükümlülüğümüz olmayan bir “şey”den ibarettir.5 Kant’a 

göre insanı doğadan özgürleştiren ve insan olmayan hayvandan ayıran özelliği, doğanın 

belirlenimci yasalarından ayrılarak ahlâkî kurallara göre hareket edebilmesidir. Hayvanlar 

bunu yapamaz, dolayısıyla özgür bir iradeye sahip olamaz. O hâlde hayvanlar, insanlarca 

amaçlarına ulaşmak için araç olarak kullanılabilir.6 Kant, hayvanlarla ilgili bazı görevlerimiz 

olduğunu düşünüyor, ancak bunlar daha yakından incelendiğinde, insanlara karşı dolaylı 

görevler olduğu ortaya çıkıyor; hayvanlara acımasızca davranmanın, insanların daha sonra 

büyük olasılıkla diğer insanlara karşı uygulayacağı zulüm alışkanlıkları oluşturduğunu 

savunur.7 Bu nedenle, hayvanlara kötü davranılmamasının biricik nedeni insanlara kötü 

davranılmamasını sağlamaktır. Bu bağlamda, sadece kendi failliğimizi değil, çabalarımıza ve 

eylemlerimize içkin hayvanî tavırlarımızı, doğamızı da geliştirmeye ihtiyacımız vardır.8 

Böylelikle, hümanizm ve insanın yücelmesi gibi önemli değerleri üreten Aydınlanma’nın 

düşünürleri kendisi de aslında hayvan olan insanı insan olmayan hayvanlardan rasyonalite 

üzerinden ayırdederek diğerleri üzerinde tahakküm kurmasına olanak sağlayan teorik 

altyapıyı hazırlamıştır.   

 

 
2 Harun Tepe, “İnsan, İnsan Onuru ve İnsan Hakları”, Antalya Bilim Üniversitesi İnsan Onuru ve İnsana 

Saygı Sempozyumu, (Eds.) Sezgin Seymen Çebi, Kerem Öz, Adalet Yayınevi, Ankara 2019, s. 21. 
3 Serkan Köybaşı, “Yeni Bir Anayasal Hak Öznesi Olarak Hayvan – I”, Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt 7, Sayı 

13, 2018, (ss.103-156), s. 116. 
4 Tom Regan, The Case for Animal Rights, University of California Press, 2004, California, s. 3.  
5 Köybaşı, 2018, s. 128.  
6 Martha C. Nussbaum, “The Capabilities Approach and Animal Entitlements”, The Oxford Handbook of 

Animal Ethics, Editors: Tom L. Beauchamp and R. G. Frey, (ss. 1-17), 2012, s. 7; Serkan Köybaşı, “Yeni Bir 

Anayasal Hak Öznesi Olarak Hayvan – II”, Anayasa Hukuku Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, 2018a, (ss.357-422), s. 

398, dipnot 159. 
7 Nussbaum, 2012, s. 7; biraz daha açarsak Kant, hayvanlarla ilişkimizi paylaştığımız benzerlikler (analogy) 

üzerinden yürüteceğimizi düşünüyor; yani hayvanlara saygılı davranmamızın, böyle bir ödevi taşımamızın ve bu 

ödevi büyütmemizin nedeni bir şekilde insanlarla ahlâkî ilişkimize de katkı sağlayacak olmasıdır. Kant’a göre 

insanların hayvanlara iyi davranma ödevini borçlu olması doğrudan hayvanlara yönelik olmaktan ziyade 

kendimizle ilgilidir ve bu ödevin temeli de hayvanları kendi karakterimize bağlı olarak ele aldığımız tarzı 

etkilemesine ya da ahlâka hizmet edebilen duygularımızı etkilemesine dayanır. Bkz. Barış Mutlu, “Christine M. 

Korsgaard’da Hayvanlar ve Hayvanlara Yönelik Kimi Pratik Yükümlülüklerimiz”, Beytulhikme Int J Phil 9 (1) 

2019, (ss.147-179), s. 160. 
8 Martha C. Nussbaum, Yapabilirlikler Yaratmak İnsani Gelişmişlik Yaklaşımı, Çeviren: Selda 

Somuncuoğlu, İletişim Yayınları, İstanbul 2018, s. 178. 
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Nussbaum “Yapabilirlikler Yaklaşımı”9 olarak adlandırdığı teorisiyle sadece insanlar için 

değil, tüm canlılar için yaşanabilir bir dünya kurabilmenin imkânlarını sorgulamaktadır. 

Yaklaşımını hem insanlar ve hem de hayvanlar için adalet ve temel hak ve özgürlüklere dair 

bir kuram oluşturmak bağlamında geniş düşünülmüş bir temelde ele almakta10 ve bütün 

hayvanların kendi türlerine özgü yaşam imkânlarına eşik düzeyde olsun kavuşma hakları 

olduğunu ileri sürmektedir.11 Bu çalışmada, Nussbaum’un sunduğu etik-politik perspektifin 

hayvan hakları alanında verilen hukuksal mücadeleler için bir zemin oluşturup 

oluşturamayacağı değerlendirilecektir. 

I.Nussbaum’un Onur Kavrayışı 

Nussbaum’un yapabilirlikler yaklaşımı, aslında devletin bir adalet meselesi olarak toplumun 

tüm üyelerine eşik seviyede belirli merkezi yapabilirlikler sağlaması gerektiğini savunan bir 

politik teoridir. Toplumsal adalete ve yapabilirliklerin radikal şekilde genişletilmesine 

odaklanan yaklaşımının önemli bir bileşeni “insan onuru ve insan onuruna yakışan yaşam” 

kavramıdır. Hayvanlar açısından ise “o türe uygun düşecek onurlu yaşam.”12 

Nussbaum’a göre insan onuru, Aydınlanma’nın önde gelen düşünürlerinin ileri sürdüğünün 

aksine yalnızca rasyonelliğe dayanmaz, aksine doğa varlığı olarak canlı olmaya dayanır. Bu 

yaklaşım, sözgelimi ciddi bilişsel engelli insanların insan onuruna sahip olduğunu iddia 

etmemize kapı araladığı gibi, sadece insanların değil, evrende var olan insan olmayan 

hayvanların da onura sahip olduğunu destekler.13  

Nussbaum, hayvanların onurlu varoluş hakkına sahip varlıklar olduğunu vurgulamak 

amacıyla, insan olmayan hayvanlar için adalet tartışmasını Frontiers of Justice (Adaletin 

Sınırları) isimli kitabında bir örnekle açar. Nussbaum, sirk hayvanlarına yapılan kötü 

muameleyi anlatırken onların onursuz hayatlar yaşamaya zorlandığına hükmeden bir Hint 

mahkemesi kararından14 alıntı yapar: Hayvanlar sıkışık ve pis kafeslere tıkılıp aç bırakıldılar, 

korkutuldular ve ertesi gün ringde görünmelerini sağlayacak asgari özen gösterilerek 

dövüldüler. Bu adaletsizliktir.15 Yine, bir köpeğin kürküne sprey boyayla grafiti çizerek alay 

konusu yapılması da aynıdır. Hatta bunun köpeğin onurlu muamele görme hakkını ihlâl 

ettiğini söyleyebiliriz.16 İşte Nussbaum, onur anlayışının bu gibi durumları açıklayabileceğini 

savunmaktadır.17 

Nussbaum’a göre, onur açık ve anlaşılır olmaktan ziyade sezgisel bir kavramdır; açık olmayan 

ve içerik verilmesi gereken bir nitelik taşısa da, fark yaratan bir kavramdır; bireylerin içinde 

olan ve geliştirilmesi gereken bir şeydir, bu nedenle herkeste eşittir. Dolayısıyla, her birey 

 
9 Yapabilirlikler Yaklaşımı, ilk olarak Amartya Sen tarafından refah ve kalkınma ekonomisi üzerine özgürlüklere 

ve tercihlere odaklanılarak faydacı kurama alternatif olarak geliştirilmiş; daha sonraki süreçte Nussbaum 

tarafından, toplumsal adalet bağlamında bir kuram oluşturmak amacıyla insan onuru, eşik, siyasal liberalizm gibi 

kavramlar teoriye dahil edilerek, temel siyasi hak ve özgürlükler alanına genişletilmiştir.  
10 Nussbaum, 2018, s. 34. 
11 Ibid, s. 180. 
12 Ibid, s. 46. 
13 Kant’ta onur, insanın otonomisi üzerine temellendirilmiştir. İnsan kendi aklı tarafından yapılandırılan otonom 

(özerk) bir öznedir. Otonom ve rasyonel bir özne olarak insanlar eşit onura sahiptirler. Bkz. Mary Leukam, 

“Dignified Animals: How "Non-Kantian" is Nussbaum's Conception of Dignity?”, Thesis, Georgia State 

University, 2011, s. 10. https://scholarworks.gsu.edu/philosophy_theses/89, (Erişim Tarihi: 19 Eylül 2021). 
14 Nair v. Union of India, Kerala High Court, no. 155 / 1999, June 2000. 
15 Martha C. Nussbaum, Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership”, Cambridge, MA: 

The Belknap Press of Harvard University Press, 2006, s. 391. 
16 Elizabeth Anderson, “Animal Rights and the Values of Nonhuman Life”, Animal Rights: Current Debates 

and New Directions, Editors: Cass R. Sunstein and Martha C. Nussbaum, Oxford: Oxford University Press, 

2004, 282. 
17 Leukam, s. 10. 
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yasalar ve kurumlar karşısında eşit saygı ve muamele görmeyi hakeder.18 Bunu açıklamak için 

verdiği örnek dikkat çekicidir: “Örneğin, onura odaklanmak tatmine odaklanmaktan farklıdır. 

Ciddi bilişsel bozukluğu olan kişilerin eğitimiyle ilgili tartışmaları düşünelim. Böyle 

insanların çoğu herhangi bir eğitsel gelişme göstermeksizin de tatmin edilebilir. Ancak, 

kazanılmış davalar sonucunda devlet okullarını bilişsel bozukluğu olan insanlara açan ciddi 

dönemeçlerde her zaman onur kavramı gündeme getirilmiştir.” Bu bağlamda, Down 

sendromlu bir çocuğa zihinsel yetisini geliştirme olanağı sağlanmamışsa çocuğun onuruna 

uygun davranıldığından söz edilemez.19 Şu hâlde, Nussbaum’a göre duyguları olan tüm 

varlıkların onurları vardır; bu da korunmaya ve saygı gösterilmeye değerdir. Devletler de tüm 

bu canlılara eşik düzeyde yapabilirlikleri sağlayarak bu onuru korumakla yükümlüdür. 

II. Yitik Öznenin İnşası: Hayvan Hakları 

Kimlerin yapabilirliklerinden söz edilebilir? Teorisinin öncelikle insanları ve herkesin eşit 

olduğu bir insanlığı hedef aldığını belirten Nussbaum bunun dışında beş temel duruşun daha 

mümkün olduğunu vurgular: 

“1-İnsanların yapabilirliklerinin çoğalmasında başka yapabilirliklerin de araçsal olarak değerli 

olma ihtimali vardır ancak asıl hedef insanın yapabilirlikleridir. 

2-Öncelikli odak noktası insanın yapabilirlikleri olsa da insanlar insan olmayan hayvanlarla 

da ilişki kurduğu için, bu varlıklar salt araçsal olarak değil, değerli bir ilişkinin tarafı olduğu 

için hedef tanımında yer almalıdır. Çünkü, öteki türlerle ve doğayla ilişki kurmak insana has 

bir davranıştır. Bununla birlikte, öteki varlıklar sadece araç olarak değil, ilişkinin tarafı olarak 

da hesaba katılmalıdır.  

3-Duyguları olan bütün canlıların yapabilirlikleri kendi başına hedeflenmeli ve tümü 

yapabilirliklere belirlenmiş eşik seviyelerin üstünde erişebilmelidir.  

4-Bitkiler de dahil, canlıların tümünün yapabilirlikleri, ekosistemin bir parçası oldukları için 

değil, kendi başlarına birer varlık oldukları için kapsanmalıdır.  

5-Yukarıda birinci ve dördüncü maddedeki bireyci bakış bırakılmalıdır: yani sistemlerin 

(bilhassa ekosistemin ve bütün türlerin) yapabilirlikleri kendilerinde amaç oldukları hesaba 

katılmalıdır.”20  

Nussbaum’a göre yapabilirlikler yaklaşımı benimsendiğinde sözü edilen beş duruştan birini 

seçmek olanaklıdır, hatta tartışarak zamanla yeni duruşların benimsenmesi de mümkündür. 

Women and Human Development (Kadınlar ve İnsani Gelişmişlik) kitabında ikinci duruşu 

savunduğunu belirten Nussbaum, bu tutumun insanın yaşadığı sıkıntılarla ciddi şekilde 

ilgilenen pek çok kişi tarafından savunulan birinci görüş ile insanın yanı sıra diğer canlıların 

sıkıntılarına da odaklanan kişilerce savunulan üçüncü ve dördüncü görüş arasında kalmış 

ikircikli bir duruş olduğunu belirtmektedir.21  

Yazar, Frontier of Justice (Adaletin Sınırları) kitabında toplumsal adaleti nirengi noktası 

yaptığından, burada üçüncü duruşu savunduğunu vurgulamaktadır. Toplumsal adalet fikrinin 

tabiatı gereği mutlaka duygularla (bilhassa acıyı deneyimleme yetisiyle) ve buna karşı çaba 

gösterme ve bunun üstesinden gelme yetisiyle ilgili olduğunu savunan Nussbaum, bir hayvana 

haksız davranışta bulunmakla bir insana karşı haksızlık yapmanın aynı şey olduğunu, çünkü 

her ikisinin de acı çekip zarar görebileceğini ve her ikisinin de haksız yere engellendiğinde 

hayatta kalma dürtüsüyle harekete geçeceğini belirtir. Ona göre, adalet söylemi tecrübe edilen 

 
18 Nussbaum, 2018, s. 47-48. 
19 Ibid, s. 46-47. 
20 Ibid, s. 175-176. 
21 Ibid, s. 176. 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
182



 

bir kötülük ve engellenme düşüncesiyle kavramsal açıdan bağlantılıdır; hayvanların kötü 

muamele ve zarar verici eylemlerden hem acı çektikleri ve hem de haksızlığa uğradıkları 

kuşkusuzdur.22  

Nussbaum, genel adalet çerçevesini insanların yanı sıra insan olmayan hayvanlara da 

uyarlamaktadır. Bu durumda insanların yükümlülüğü bireylerin yapabilirliklerinin mümkün 

olduğunca fazlasına erişmelerini sağlamaktır. Hayvanlara karşı olan yükümlülüklerimiz var 

olamama ya da vahşi doğada yaşam gibi kimi durumlarla sınırlı değildir. Bilakis, tıpkı 

insanlara karşı olduğu gibi, hayvanlara karşı da yapabilirliklerinin mümkün kılınmasıyla 

gelişmelerini sağlamaya yönelik sınırlanmamış yükümlülüklerimiz vardır. Bu yönüyle 

bakıldığında, yapabilirlikler yaklaşımı insan eliyle zarara uğrayan hayvanlar meselesini ele 

almak için yeterli teorik perspektifi sağlamaktadır.23  

Nussbaum yapabilirlikler yaklaşımını hayvan hakları alanına uyarlarken, faydacı yaklaşımın 

hayvan haklarına ilişkin argümanlarını eleştirmekle işe başlamıştır. Özetlemek gerekirse; 

faydacı teorinin kurucusu olan Bentham, hayvanların durumu ile kölelerinki arasında analoji 

kurarak Descartes ve Kant’ın temellerini attığı insanın yüceltilmesi ile oluşan insanın 

tahakkümünü meşru bir yönetim değil, bir zorbalık olarak tanımlayan ilk düşünürdür; bu 

yönüyle Aydınlanma’nın iki büyük düşünürünün hayvanları araçsallaştıran bakış açısında 

devrimsel bir kırılmayı ifade eder.24 Bentham hayvanlara gereksiz yere acı çektirmeme 

ödevimizin doğrudan onlara karşı bir ödev olduğunu ve bunun da hayvanların başka bir 

özelliğine değil, sadece sezi yetilerine dayandığını savunmuştur. Bentham, acı çekme yetisi 

üzerinden hayvanlara insanca muamele edilmesi ilkesini oluşturmuştur. Bentham’a göre, 

konuşma, muhakeme becerisi ya da başka herhangi bir yeti değil, “acı çekebiliyor olmak” 

insanın insan olmayan hayvanlara karşı doğrudan ahlâkî yükümlülükler taşıması için 

yeterlidir25 Bentham gibi faydacı bir diğer teorisyen ve hayvan hakları hareketinin öncü 

isimlerinden olan Peter Singer bir eylemin sonuçlarına hayvanın çektiği acının da dâhil 

edilmesi gerektiğini; yalnızca insan çıkarının hayvanın çektiği acıdan daha fazla olması 

hâlinde hayvana acı çektirmeye izin verilebileceğini savunmaktadır. Bu durumda, Singer 

hayvanlarının yemek için öldürülmesine mutlak şekilde karşı çıkmaz, ancak endüstriyel 

hayvancılık yöntemlerine açıkça karşı durur. Çünkü bu üretim şeklinde hayvanın maruz 

kaldığı acı ve ıstırabın insana sağlanan faydadan çok daha fazla olduğunu düşünür. Faydacı 

yaklaşımda “acı çekmeme” çıkarı, bu çıkara “eşit gözetilme ilkesi”nin uygulanmasıyla 

sağlanır. Eş söyleyişle, sağlam bir meşruluk zemini olan durumlar haricinde, benzer bir acının 

bir insana çektirilemediği durumlarda bu acı bir hayvana da çektirilememelidir.26 

 
22 Nussbaum, 2018, s. 176; Bu noktada, adalet söyleminin tecrübe edilen bir kötülük ve engellenme düşüncesiyle 

kavramsal açıdan bağlantılı olduğunu tespit ettikten sonra Nussbaum, hayvanlar ile bitkiler ve genel olarak 

ekosistem açısından adalet söylemi temelinde şu karşılaştırmayı yapar: “…, bence bir ağaca haksızlık edildiğini 

söylemek tuhaftır – ahlâkî ya da ahlâkî olmayan nedenlerle bir ağaca zarar vermek elbette yanlıştır. Benzer 

şekilde, bir ekosistemin deneyimi olmaz ve hayatta kalmaya çalışamaz, yani zarar gördüğünde bir ekosistemin 

adaletsizlikten yakındığını söylemek tuhaf olur – ve ahlâkî ya da entelektüel, bilimsel ve ekonomik nedenlerle bu 

zarraın giderilmesi zorunludur. Bunlar yalnızca sezgiler, kelimelere dökmek zor, ancak zamanla ve ileride 

yapılacak tartışmalarla bu karmaşık alanın tüm ayrıntıları ortaya çıkarılabilir. Hayvanların hem acı çektikleri 

hem de haksızlığa uğradıkları ise tabii ki kuşku götürmez. Yukarıdaki tartışmada, adalet söz konusu olduğunda, 

odağın türler değil, yaşayan canlılar olduğu söyleniyor. Türlerin, yaşayan bireylerinin sağlığı açısından araçsal 

önemi olabilir ve estetik, entelektüel ya da başka şekillerde etik önemi vardır. Bununla birlikte, bir türün yok 

olmasının adaletsizlik olduğunu söylemek mantıklı değildir –ama bu yok oluşta hatalı davranışlarla türün 

bireylerine verilen zararın rol oynadığı bir gerçektir.” Bkz. Nussbaum, 2018, s. 176-177. 
23 Sue Donaldson, Will Kymlicka, Zoopolis: Hayvan Haklarının Siyasal Kuramı, Çeviren: Mine Yıldırım, 

Yayına Hazırlayan: Ümran Küçükislamoğlu, Koç Üniversitesi, İstanbul 2016, s.108. 
24 Köybaşı, 2018a, s. 363. 
25 Ibid, s. -364-365.   
26 Ibid, s. 366. 
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Nussbaum, faydacı teorinin hayvan hakları alanına çok önemli katkılarını kabul etmekle 

birlikte, kuramın genel eksikliklerinin gözardı edilemeyeceğini dile getirmektedir. Bu 

bağlamda, Bentham ve Singer, faydacı hesabın bizi hayvanlara acı vermekten alıkoyacağını 

ileri sürse de, gıda sektöründeki realitenin (yemekten keyif aldıkları ve istihdam alanı olduğu 

için) bunu pek de doğrulamadığı ortadadır. Ayrıca, faydacılık kuramı insanın iyiliği için az 

sayıda hayvana uygulanacak zalimliğe izin vermektedir; bütünsellik adına sadece hayvanların 

acı çekmemelerini değil hareket edebilmeleri, dostça ve saygılı muamele gördükleri bir yaşam 

sürmeleri gibi unsurları topyekün dikkate almaktadır. Oysa, bu unsurların her biri ayrı ayrı 

değerlidir. Ayrıca, Nussbaum faydacı kuramın sayılarla sorunu olduğunu söyler; “şayet 

faydacılar ortalama değil de toplam faydadan bahsediyorlarsa dünyaya yaşamaya değmeyecek 

tarzda yaşam sürdürecek çok sayıda canlı getirmeyi haklı bulabilirler. Çünkü bu yolla 

dünyadaki refahın artması mümkündür” der. Gıda endüstrisi tam da bunu yapmaktadır ki, 

Nussbaum bu endüstride hayvanların yaşamaya değmeyecek, zor koşullarda ve acılarla dolu 

bir hayata zorlanmasına şiddetle karşı durur.27   

Nussbaum’a göre, Kant’ın kendisi hayvanların refahı konusunda pek yararlı şeyler söylemiş 

olmasa da, Kantçı gelenekten olan Chiristine M. Korsgaard işlev tarzında Aristotelesçi 

unsurlarla28 ve Kant’ın kavramlarıyla ilerleyerek Yapabilirlik Yaklaşımı ile ortaklaşan fikirler 

geliştirmiştir.29  

Kant’ın etik felsefesini hayvanları akran varlıklar olarak ahlâkî topluluğa dahil edecek şekilde 

yeniden yorumlayan Korsgaard’a göre insanların tüm duyguları olan hayvanları insanlar için 

bir araç değil, onları “kendilerinde amaç varlıklar” olarak görme yükümlülüğü vardır. İnsanlar 

ile hayvanlar arasında akılsallık (rasyonellik) üzerinden bir faklılılık olduğu söylenebilir ise 

de, pekçok benzerliğin olduğu göz ardı edilemez. Hayvanlar da, aynen insanlar gibi, kendi 

“iyisinin” peşinde olan varlıklar olarak ahlâk topluluğuna dahildirler.30 Korsgaard’ın belirttiği 

gibi, insan olmayan hayvanlar da insanlar gibi yemek, içmek, cinsel etkinliklerde bulunmak, 

yavrularıyla oynamak, konforlu ve rahat bir ortamda yaşamak ve yoldaşlara sahip olmak 

isterler. Nussbaum’un söyleyişiyle, bu ilişkiler bakımından onlar da adalet tartışmasının 

konusu özneler olarak yeteneklerine ve kapasitelerine saygı ve özen gösterilmesi gereken 

canlılardır; insanlar gibi onlar da işlevlerini yerine getirecekleri belli kapasitelerle doğarlar ve 

bunları etkinleştirmede maddî ve sosyal çevrenin desteğine gereksinim duyarlar.31  

Kuşkusuz, insanlar-arası ahlâk ilişkisinin niteliği insan-hayvan ahlâk ilişkisinden farklı 

olacaktır; insanlar özerk ve rasyonel varlıklar olarak birbirleri ile karşılıklılık ilişkisi 

içindedirler, ahlâken borçlu olabilirler; oysa hayvanlarla böyle bir ilişki mümkün değildir. 

Dolayısıyla, hayvanlar ahlâk topluluğuna insanlardan farklı olarak dahildirler. Hayvanlara 

ilişkin yükümlülüğümüzün kaynağında vicdan, inanç değil fakat, etik değerler bulunmaktadır. 

İnsanların hayvanlara karşı yükümlülüklerine gelince; Korsgaard, hayvan haklarını korumayı 

 
27 Nussbaum, 2018, s. 177-178; Maleka Momand, Nussbaum’s Capabilities Approach and Nonhuman Animals: 

The Ecological Implications, CLA Journal 4, (ss. 218-238), 2016, s. 220; Nussbaum’un faydacılara yönelttiği 

eleştirilerle ilgili detaylı bilgi için bkz. Nussbaum, 2012, s. 5-7. 
28 Nussbaum’a göre, Korsgaard'da hayvan doğası anlayışı Aristotelesçidir; hem insanları ve hem de insan 

olmayan hayvanları, kendi iyisinin peşinden giden ve kendini idame ettirmeye çalışan sistemler olarak görür. 

Hayvanların bu anlamda “zekâsını” görebilmemizin güzel bir açıklamasını yapar; “benlik duygusuna ve kendi 

iyilerine ve dolayısıyla yerine getirilmesi onlar için önemli olan çıkarlara sahip olmak” diyor ve ekliyor; “dürüst 

olursak hayatımızın bu anlamda diğer hayvan yaşamlarından farklı olmadığını göreceğiz.” Bkz. Nussbaum, 

2012, s. 8. 
29 Nussbaum, 2012, s. 2; Nussbaum, 2018, s.178. 
30 Chiristine M. Korsgaard, Fellow Creatures: Our Obligations to the Other Animals, Oxford University 

Press, Oxford, 2018, s. 148. 
31 Mutlu, 2019, s. 156-157. 
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hayvanların kendileri için var olma koşullarını en iyi şekilde gözetmek şeklinde ele almakta 

ve şu sonuca varmaktadır: “Hayvanlar da insanlar gibi kendileri için varlarsa o zaman 

insanların onlara davranışı da onları kendi emelleri için kullanmak değil, hayvanların kendi 

iyileri ile tutarlı bir şekilde onlara davranmaktır.”32 

Nussbaum’a göre, Korsgaard’ın yaklaşımı insan merkezli, yani hayvanlara onlara ilişkin bir 

şey için değil, bizle ilgili bir şey olduğu için, yani insan türüne benzemelerinden (akran 

varlıklar olmalarından) ötürü saygı duymamız gerektiğini savunan bir yaklaşım olmakla 

birlikte, hayvanlar hakkında olumlu görüşleri olmayan Kant’ın etik felsefesinden yola çıkarak 

ve o’nun terimleriyle ilerleyerek hayvan haklarının savunulabileceğini göstermesi ve 

yapabilirlikler yaklaşımıyla benzer görüşler içerip benzer sonuçlara ulaşması son derece 

değerlidir.33  

Nussbaum’a göre ulaşılan sonuçlardan ilki şudur: Onur/saygınlık söylemini genişletmeliyiz, 

çünkü artık yalnızca insan onuruna yakışır hayatlara değil, duyguları olan çok çeşitli canlının 

onurlu bir şekilde sürdüreceği hayatlar hakkında konuşuyoruz. Hayvanlara iyi davranma 

görevimizi kendi içimizdeki hayvanı destekleme görevimizden yola çıkarak tanımlayan 

Kantçı yaklaşımın tersine, Yapabilirlikler Yaklaşımı her bir hayvan türünü kendi başına 

onurlu kabul eder; bu onura saygı gösterme görevini kendimize karşı görevlerimizden 

türetmez.34  

Nussbaum’a göre, genişletilmiş onur/saygınlık söylemiyle hayvanların haklarının gözetilmesi 

onların kendi iyilerini hayata geçirebilmeleri içindir. Hayvanların ve diğer türlerin kendi 

iyilerini hayata geçirmelerini engelleyen -başta kötü muamele olmak üzere- her türlü davranış 

önlenmelidir. Peki hayvanların kendi iyileri nedir ve onlara bu iyiyi elde edecekleri şekilde 

davranmak insanlara ne tür yükümlülükler getirir?  

Bu noktada insan türünün diğer türler üzerinde kurmuş olduğu tahakküme dikkat çeken 

Nussbaum, “diğer türlerin serbestçe kendi iyilerini takip edebilecekleri ortam ve fırsatlar 

ortadan kalkmıştır” tespitini yapar ve devam eder: “Şayet insanlar bu kadar müdahale ile 

hayvanların kendi iyileri için varolma koşullarını etkilememiş olsalardı, o zaman hayvanları 

kendi hayatlarını kendi bildikleri şekilde yaşamaları için kendi hâline bırakmak en doğru yol 

olacaktı, ancak insan müdahalesi o kadar etkin ki, “bu yüzden insan, hukuku hayvanların 

korunmasını sağlayacak düzenlemelere yönelik politik bir çaba göstermelidir.”35 Şu hâlde, 

günümüzde hayvanların kendi iyilerini yaşayabilmeleri için tek fırsatları yine hayatlarına 

müdahil olmamızdan geçiyor ancak bu kez akıllıca...36 Bu bağlamda, Nusbaum’a göre 

hayvanların yaşam alanlarının korunması temel amaç olmakla birlikte, bu alanların giderek 

azalması ve hayvanlara yeterli olmaması nedeniyle bir müdahale biçimi olarak hayvanlara 

uygulanacak gebelik kontrolünü önermektedir. Alternatif olarak avcı türlerin de devreye 

sokulabileceğini belirten Nussbaum bunu ilkinden daha acımasız bulmaktadır.37 

 
32 Asu Aksoy, “Adalar Atlı Cumhuriyeti”, 2019. https://adalidergisi.com/cms/2010-2019/2019/sayi-172-ekim-

2019/makale/2757/adalar-atli-cumhuriyeti (Erişim Tarihi: 23 Eylül 2021). 
33 Nussbaum, 2018, s. 179. 
34 Nussbaum, 2018, s. 179. 
35 Martha C. Nussbaum, “Beyond Compassion and Humanity: Justice for Nonhuman Animals”, Animal Rights: 

Current Debates and New Directions, Editors: Cass R. Sunstein and Martha C. Nussbaum, Oxford University 

Press, 2005’den aktaran Aksoy, “Adalar Atlı Cumhuriyeti”, 2019; Nussbaum’a göre, hayvanları vahşi doğada 

olduğu gibi rahat bırakmamız gerektiği görüşü ne yazık ki günümüz dünyasında reddedilmesi gereken naif ve 

romantik bir natüralizmdir. Çünkü artık yeryüzünde insanın elinin değmediği hiçbir habitat yoktur. Bkz. 

Nussbaum, 2018, s. 180.  
36 Nussbaum, 2018, s. 180. 
37 Ibid, s. 180. 
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Nussbaum’un yapabilirlikler yaklaşımı sonucunda vardığı esas sonuç ve temel önerisi, bütün 

hayvanların kendi türlerine özgü yaşam imkânlarına eşik düzeyde olsun kavuşma haklarının 

olduğunun kabul edilmesidir.38 Eş söyleyişle, hayvanların yasaların tanıdığı bir statü, 

haklarını kazanmaları ve ayrıca hayvanlara karşı her tür şiddet ve sömürü içeren 

muamelelerin cezalandırılmasıdır.39  

Buna göre Nussbaum önce, hayvanlarla ilgili tutumumuzu belirlemek için (i) mutlaka son 

verilmesi gereken, (ii) tartışmaya açılması gereken ve (iii) iki kötüden birini seçmek gereken 

eylemler tasnifi yapmaktadır. Bu bağlamda mutlaka son verilmesi gereken faaliyetler olarak –

tüketici olmamak kaydıyla- şu örnekleri vermektedir: Spor için yapılan avcılık ve balıkçılık, 

hayvanların zarara uğratıldığı ürün testleri ile araştırmalar, hayvanlara karşı korkunç 

davranışlarda bulunulan fabrikasyon gıda endüstrisi. Öte yandan, hem hayvan ve hem de 

insan hayatını iyileştirmek amacıyla araştırmalarda gerekli görülen hayvan deneklerinin 

kullanımı konusunda ise trajik bir çelişki olarak iki kötüden birini seçmek durumunda 

olduğumuzu ifade eden Nussbaum böyle bir ikilemde kalmayacağımız bir dünyanın 

yaratılmasını sağlamamız gerektiğini (araştırmalarda bilgisayar simülasyonlarından 

yararlanılması gibi) vurgulamaktadır. Faydacı yaklaşımın aksine, yemek için hayvan 

öldürülmesinin yasaklanmasının gerekip gerekmediğinin ise tartışmaya açılması gerektiğini 

savunmakta, yapay etin geliştirildiğine (sebzeli hamburger değil, kök hücreden sentezlenmiş 

et) vurgu yaparak bunun bile daha adil bir dünya için katkı sağlayabileceğini düşünmektedir.40    

III. Türe Özgü Norm İmkânı: “Hayvanların Hakları” 

Locke, Rousseau, Kant ve diğer kimi düşünürlerde bulunan toplum sözleşmesi doktrinini 

genelleştirerek bir adalet teorisi sunmayı amaçladığı Bir Adalet Teorisi (A Justice Theory) 

isimli eserinde Rawls, hayvanlarla olan ilişkilerimizin akılsal yetilerinin olmaması nedeniyle 

adalet sorunu içermediğini düşünmekte ve hayvanlara karşı ahlâkî yükümlülüklerimiz olsa da 

politik ödevlerimiz olmadığını41 ileri sürmekte ise de, Nussbaum bu fikre şiddetle karşı 

çıkmaktadır.42 Nussbaum’a göre, “duygulara sahip ve mücadele içinde olmaları hayvanların 

adalet sorununu gündeme getirmeye ve bu kuramı anlama ya da değerlendirme yetileri olsun 

olmasın, hayvanları siyasi adalet kuramının öznesi kılmaya yeterlidir.”43 Nussbaum, tüm 

hayvanların (belki yalnızca sünger gibi duygu ve hareketten yoksun olanların dışarıda 

bırakılabileceği kaydıyla) adaletin öznesi olduğunu, yasa ve kurumlardan saygı görmeyi ve 

 
38 Ibid, s. 180. 
39 Aksoy, “Adalar Atlı Cumhuriyeti”, 2019. 
40 Nussbaum, 2018, s.180-181. 
41 John Rawls, Bir Adalet Teorisi, Çeviren: Vedat Ahsen Coşar, Phoenix Yayınları, 3. Baskı, Ankara 2020, s. 

39-40; Rawls’a göre, insan varoluşunun erdem olarak önemi nedeniyle insanlara adalet ilkelerine göre muamele 

edilmelidir. Ancak, insanların hayvanlara karşı davranışları adalet ilkesi tarafından düzenlenmemiştir. Adalet 

anlayışının bizim ahlâkî bakışımızın sadece bir parçası olduğunu belirten Rawls, adalet ödevine borçlanmak için 

adalet duygusu için kapasitenin gerekli olduğunu iddia etmesinin, bu kapasiteden yoksun olan yaratıklara bizim 

sıkı adalet vermemize gerek olmadığı gibi algılansa da, bu yaklaşımının ne bunların adalete hiç ihtiyaçları 

olmadığı ne de insanların doğanın düzeniyle ilişkisinin bulunmadığı görüşünü takip etmediğini belirtir. Ona 

göre, hayvanlara zalimlik etmek kesinlikle yanlıştır ve bütün türü yok etmek çok büyük kötülüktür. Rawls, 

hayvanların kendi hayat şekilleri için çok açıkça merhametli ve insani ödevleri yüklenme yetenekleri, keyif ve 

acıyı hissetme kapasitesi olduğunu belirtir. Ancak, devamında bunu açıklamaya girişmeyeceğini belirtir. Çünkü 

ona göre, bunlar tamamen adalet teorisinin dışındadır ve sözleşme doktrinini doğal bir yolla bunları da 

kapsayacak şekilde genişletmek mümkün gözükmemektedir. Rawls’a göre, bizim hayvanlarla ve doğayla 

ilişkimizdeki doğru anlayış doğanın düzeni teorisine ve bizim bunun içindeki yerimize bağlıdır. Metafiziğin 

görevlerinden birisi de, bu amaca uygun olan dünya görüşü üzerinde çalışma yapmaktır. Hakkaniyet olarak 

adaletin bu büyük teoriye uygun şekilde yeniden incelenmesinin ne dereceye kadar mümkün olduğunu söylemek 

zordur. Bkz. Rawls, 2020, s. 534 ve s. 542. 
42 Nussbaum, 2006, s. 327-338; Nussbaum, 2018, s. 105. 
43 Nussbaum, 2018, s. 105-106. 
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desteklenmeyi hak eden (kendi türlerine özgü faillikleriyle bağlantılı) bir onurları olduğunu 

savunmaktadır.44  

Nussbaum’a göre, bireyler türlerinin mensuplarına özgü şekilde gelişir. Bu nedenle, adalet 

bireylerin mümkün olduğunca çok yapabilirliklerini, türlerinin tipik üyeleri gibi 

gerçekleştirmelerini sağlama yükümlülüğü getirir.45 Nussbaum türe özgü norm düşüncesini 

kendi türünün normal kapasitelerine sahip olmayan bireyleri (örneğin ciddi bilişsel engelliler) 

desteklemek amacıyla kullanır. Sosyal politikanın hedefi, bireylerin dahil oldukları türlerin 

belirlediği yapabilirlikleri mümkün olduğunca kazanmalarını sağlamaktır. Sözgelimi, insanlar 

gelişebilmek için beşeri bir dil öğrenmeli ve insan toplumuna uyum sağlamalıdır. Ciddi 

bilişsel engelli insanlar için tam yapabilirliğe erişmek mümkün olmayabilir; bu nedenle bu 

insanların yapabilirliklerine mümkün olduğunca erişmelerine yardımcı olmak bizler için 

adalet görevidir. Hayvanlar açısından düşünüldüğünde, bu hayvanlar için adaletin kendi 

türlerinin üyelerine özgü yapabilirliklere erişimi gerektirdiği anlamına gelir.46      

Sorumluluğumuz tıpkı insanlarda olduğu gibi, öncelikle her canlı bireye yönelik olmakla 

birlikte, yaşam formlarının niteliğini belirlemede türlerin önemli payı olduğu hatırda hep 

tutulmalıdır. Buna uygun genişletilecek yapabilirlikler listesi temel kalemleri içermenin yanı 

sıra, her türün hayat formuna titizce yaklaşmayı ve herbirinin yaşam formuna uygun koşulları 

geliştirmeyi gerektirir.47 Nussbaum’un hayvanların kendilerini geliştirebilmeleri ve kendi 

iyilerini yaşayabilmeleri için asgari eşik seviyede şart koştuğu yapabilirlikler listesi şöyledir:48  

1. Yaşam. Bütün hayvanlar, bilinçli menfaat olsun ya da olmasın, yaşamlarını sürdürme 

hakkına sahiptir. 

2. Beden sağlığı. Hayvanların en temel haklarından biri sağlıklı yaşam hakkıdır. 

3. Beden bütünlüğü. Hayvanların -sözkonusu muamele acı verici olsun ya da olmasın- 

kötülük, şiddet, eziyet, bakımsızlık, istismar ve diğer zararlı muamele biçimleriyle bedensel 

bütünlüklerinin ihlâl edilmesine karşı doğrudan hakları vardır. 

4. Duyular[...]49 Duyularını memnun eden bir ortamda hareket özgürlüğüne sahip olma 

hakları vardır. Türünü devam ettirecek olanaklara ve seçime sahip olmalıdırlar. 

5. Duygular. Hayvanların, başkalarına bağlanmaya, başkalarını sevmeye ve ilgilenmeye; öte 

yandan, insanlarca zorla kapatılmamaya veya kasıtlı korkutulmamaya sahip olmak hakkı 

vardır. Bu, hayvanların duygusal ihtiyaçlarını düşünmek anlamına gelir.  

 
44 Ibid, s. 106. 
45 Donaldson and Kymlicka, 2016, s.108. 
46 Ibid, s.109. 
47 Nussbaum, 2018, s. 179. 
48 Bu liste aslında insanların onurlu ve asgari bir gelişmeye imkân veren bir yaşam sürmelerini sağlamak ve 

ahlâklı bir siyasal düzen altında bütün yurttaşları için devletlerin eşik düzeyde sağlamaları gereken merkezi 

yapabilirlikler listesinin hayvan türüne uyarlanmasından ibarettir. Nussbaum, insan yaşamına dair listenin 

hayvanlara neler borçlu olduğumuzu düşünmeye başlamak için de anlamlı bir temel oluşturduğunu belirtir. 

İnsana özgü yapabilirlikler listesi için bkz. Nussbaum, 2018, s. 49-51.  
49 İnsana ilişkin yapabilirlikler listesinde “Duyular, Hayalgücü, Düşünce” başlığı altında şöyle yazıyor: 

“Duyuları kullanabilmek, hayal edebilmek, düşünebilmek ve akıl yürütebilmek ve bunları gerçekten insani bir 

şekilde yapabilmek.” Nussbaum burada insan yerine hayvan ifadesinin konulabileceğini belirtmektedir. 

Nussbaum, bu yapabilirliğin “eğlenceli deneyimler için daha genel imkânları” ve “yararlı olmayan acılardan 

kaçınmayı” içerdiğini belirtir ve ikinci noktanın bizi hayvanlar hakkında düşündüklerimizde nereye 

götürdüğünün artık oldukça açık olması gerektiğini söyler ki; bu da zalimce ve kötü muameleyi yasaklayan, öte 

yandan hayvanların duyularını harekete geçiren ve memnun eden bir ortamda serbestçe dolaşım gibi eğlence 

kaynaklarına erişimini sağlayan yasalara doğru bir gidiş olmalıdır. Bkz. Nussbaum, 2006, s. 315-316; Schinkel, 

2008, s. 46-47. 
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6. Pratik akıl. Hayvanlar yaşamını plânlama kapasitesine sahip olduğu ölçüde 

desteklenmelidir ve bu destek, 4. başlıkta önerilen unsurların çoğunu gerektirir; hareket etmek 

için bolca alan, fırsatlar için çeşitli aktiviteler gibi. 

7. Bağlanma. Birbirleriyle serbestçe birliktelikler kurmaya ve kaynaşmaya imkân verecek 

koşullara sahip olma hakları vardır. Ayrıca, insanlar söz konusu olduğunda zorbaca değil, 

karşılıklı ve ödüllendirici bağlar kurma hakkına sahiptirler. Aynı zamanda, hayvanların bu 

statüyü anlayıp anlamamalarının bir önemi olmaksızın onlara saygı duyan ve onları onurlu 

varlıklar olarak gören bir kamusal kültürde; adil davranan bir siyasi bir rejimde yaşama 

hakkına sahiptirler. 

8. Öteki türler. Hayvanlar, diğer hayvanlar, bitkiler ve doğa dünyası içinde ve bunlarla ilişkili 

olarak yaşayabilme hakkına sahiptir. Bu yapabilirlik, tüm türlerin birbirleriyle işbirliğine 

dayalı ve karşılıklı destekleyici ilişkilere sahip olacağı bir dünyanın aşamalı olarak 

kurulmasını gerektirir. Doğa böyle değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır. Bu nedenle, çok 

genel olarak doğal olanın yerini adil olanın kademeli olarak almasını talep eder. 

9. Oyun. Diğer tür üyeleriyle varlığıyla birlikte, koşturmak, dinlenmek, oynamak gibi iyi 

deneyimlerin yaşanabileceği çeşitli faaliyetleri yapabilecek yeterli alanlara ve imkânlara sahip 

olma hakları vardır.  

10.Çevresine yönelik denetim. İnsan olmayan hayvanlar onlara saygı duyan ve adil 

davranmayı taahhüt eden bir siyasi anlayışın parçası olmak hakkına sahiptirler. Maddî açıdan, 

ister evcilleştirilmiş ve ister vahşi hayvanlar olsun, insanların mülkiyet haklarına benzer 

şekilde habitatlarının toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi hakkına sahiptirler.50  

Nussbaum, hayvan haklarına yönelik olarak yapabilirlikler yaklaşımının özünü hayvanların, 

gelişen bir yaşam için en gerekli olan, her canlının onuruna layık bir yaşam için çok çeşitli 

yapabilirliklere sahip olmaları olarak açıklamaktadır. Hayvanların adalet temelinde hakları 

vardır.51 Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, yaklaşımının ana bileşenini insanlar için “insan 

onuru ve insan onuruna yakışan yaşam” kavramı iken, hayvanlar için “o türe uygun düşecek 

onurlu yaşam” oluşturmaktadır. Nussbaum, asgari düzeyde on kalem şeklinde yapabilirlikler 

listesi sunar ve bu yapabilirliklerin gerçek anlamda her bir canlı bireyin işlevlerini (ve 

faaliyetlerini) yerine getirebilmesi için kamu politikasına yükümlülükler atfeder.52 Nussbaum, 

on kalemlik yapabilirlikler listesini temel hak ve özgürlükler ile anayasal hukuk düşüncesine 

temel kabul eder. 

Nussbaum’un türe özgü norm ilkesi insanlar ve evcilleştirilmiş hayvanların hâlihazırda karma 

toplumlar oluşturduğu olgusunu ve bu müşterek sosyopolitik bağlamın hayvan adaleti 

üzerindeki etkisini göz ardı etmesi nedeniyle eleştirilmektedir.53 Donaldson ve Kymlicka 

yapabilirlik yaklaşımının hayvan hakları ile ilgili bakışına soyut düzlemde katılmakla birlikte, 

hem insanlar ve hem de hayvanlar için adaletin, hem türler arası topluluk üyeliğine hem de tür 

içi bireysel farklılaşmaya duyarlı bir anlayış gerektirdiğini belirtirler. Onlara göre, “yalnızca 

türümüze mensup değiliz, topluma da mensubuz, tür ve toplum her zaman kesişmeyebilir. Bir 

adalet kuramı, yalnızca tür üyeliğimizi değil, toplumsal bağlamımızı da hesaba katmalıdır.”54 

 
50 Martha C. Nussbaum, Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership”, Cambridge, MA: 

The Belknap Press of Harvard University Press, 2006, s.393-401; Aksoy, “Adalar Atlı Cumhuriyeti”, 2021; 

Anders Schinkel, “Martha Nussbaum on Animal Rights”, Ethics & the Environment, Vol. 13, No. 1, Spring 

2008, (ss. 41-69), s. 46-48.  
51 Martha C. Nussbaum, Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership”, Cambridge, MA: 

The Belknap Press of Harvard University Press, 2006, s. 392. 
52 Nussbaum, 2018, s. 49. 
53 Donaldson and Kymlicka, 2016, s.108. 
54 Donaldson and Kymlicka’nın evcilleştirilmiş hayvanlarla ilgili eleştirisi için bkz. ibid, 2016, s.108-112. 
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Gerçekten de bireysel ve toplumsal yaşamlarımızda evcil hayvanlarla iç içe yaşama 

formlarının son derece yaygınlaşması bu gruptaki hayvanlar için türe özgü norm ilkesinin 

herhâlde uygulanabilirliğini sorgulamamıza neden olmaktadır.    

SONUÇ 

Hak ve özgürlükler perspektifinden bakıldığında; Nussbaum’un yapabilirlikler yaklaşımı 

hayvanları zevk ya da acı nesneleri olarak değil, birer fail ve özne olarak görmekte; bu 

kavramsal bakış farklılığı sayesinde hem hayvanların hayatta kalma çabalarına ve 

faaliyetlerine saygı duymak mümkün olabilmekte55 ve hem de Kant, Rawls gibi düşünürlerin 

ileri sürdüğünün aksine hayvanların hukukî hatta anayasal hak öznesi olarak kabul 

edilmesinin etik ve politik temellendirmesi mümkün olmaktadır. Kant’ın kendisi hayvanlar 

hakkında olumlu bir düşünceye sahip olmasa da, Kant’ın etik felsefesini hayvan hakları 

teorisinde yeniden ele alan ve onun kavramlarıyla yol alan Korsgaard’ın yaklaşımının 

yapabilirlik yaklaşımıyla aynı sonuçlara ulaşması son derece değerlidir.   

Adalet perspektifinden bakıldığında da; Nussbaum’un yaklaşımında adil bir kamu 

politikasının temel amacı insanlara uygulanan genel adalet çerçevesini hayvanlara da teşmil 

etmek olmalıdır. Bu çerçevede hem insanların ve hem de hayvanların yapabilirliklerinin 

mümkün olduğunca fazlasına erişmelerini sağlamak gerekir. Nussbaum’un haklı olarak 

vurguladığı gibi, hayvanlara kötü davranmak ve onları sömürmek yalnızca ahlâkî açıdan 

yanlış değildir, kötü muamele görmemeye ahlâkî hakları olduğu için tamamen “adaletsiz”dir. 

Yapabilirlik yaklaşımı, hayvanları failler ve özneler olarak “kendilerinde amaç varlıklar” 

olarak görür. Hayvanlar, “kendi iyisi” olan öznelerdir ve kendi iyilerinin peşinden gitmeye 

hakları vardır. Bu nedenle onları merhamet nesnesi olarak görmek asla yeterli değildir.  
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ÖZET 

20. yy. Anglo-Amerikan hukuk felsefesinin en önemli isimlerinden olan Lon. L. Fuller, 

hukukun doğası hakkındaki görüşleri ve hukuk devleti fikrine yüklediği ahlâki anlam sebebiyle 

doğal hukukçu kabul edilmişse de hukukla ilgili pek çok farklı konuda çalışmıştır. Bunlar 

arasında hukukçuluk mesleği ayrı bir öneme sahiptir. Zira Fuller’a göre hukuk devleti ile 

hukukçuluk mesleği arasında doğrudan bir ilişki vardır. Nitekim bu tebliğde de Fuller’ın 

teorisinin ağırlık merkezini oluşturan ve bizi hukuk devleti fikrine götüren “hukukun iç ahlâkı” 

kavramlaştırmasının hukukçuluk mesleği açısından ne anlama geldiği araştırılacak, böylece 

Fuller’ın bugünkü hukuk etiği tartışmalarına muhtemel katkısı da gösterilmiş olacaktır. 

Hukuka özgü bir ahlâkiliğin varlığını ifade eden “hukukun iç ahlâkı”, bir hukuk düzeninden 

bahsedebilmemiz için gerekli niteliklere işaret eder. Bu niteliklerin neler olduğunu, aralarındaki 

ilişkileri, işleyiş biçimlerini daha iyi anlayabilmek için hukuku salt bir kavram olarak ele alıp 

en küçük unsurlarına kadar çözümlemek yerine bir süreç olarak görmek, söz konusu niteliklerin 

uygulamada nasıl ortaya çıktığını incelemek gerekir. Zira hukuk son tahlilde pratik bir 

hadisedir; başta hukukçular olmak üzere insanlar eliyle gerçekleştirilen bir etkinliktir. Diğer 

insan etkinlikleri gibi belirli bir amaca yöneliktir. Fuller’a göre hukukun amacı, bireylerin 

kurallara tâbi yaşamasını sağlamaktır. Bu açıdan hukuk, bireyler ile devlet arasında 

karşılıklılığa dayanan bir düzenin tesisidir. Fuller, kurallarla yönetilen bu düzene “hukuk 

devleti” der. Dolayısıyla Fuller’da hukuk devleti salt bir kavram veya soyut bir ilke değil 

bireylerin gündelik hayatlarında tatbik ettiği yaşayan bir ahlâki fikirdir. 

Hukukçuluk mesleğinin önemi de buradadır. Zira hukuk devleti fikrinin hayata geçirilebilmesi 

için hukukçuların, işlerini hayat boyu devam eden bir vazife addetmesi gerekir. Bir meslek etiği 

olarak hukuk etiğinin temelinde de hukukçuluğun işte bu özelliği yatar. 

Anahtar Kelimeler: Lon L. Fuller – hukuk devleti – hukukçuluk mesleği – hukuk etiği 

 

 

“THE LAWYERS AS THE ARCHITECT OF SOCIAL STRUCTURE” 

(THE RELATIONSHIP BETWEEN RULE OF LAW AND LEGAL ETHICS IN LON 

L. FULLER) 

 

ABSTRACT 

Although Lon L. Fuller, one of the most important legal philosophers of 20th century Anglo-

American legal philosophy, has been called natural law theoretician because of his views 

concerning the nature of law and the moral meaning he gave to the idea of rule of law, he also 

worked out many different topics about law. Among them legal profession is especially 

important. For according to Fuller there is an immediate relationsship between rule of law and 

legal profession. Hence, in this paper the implications of the concept of “the internal morality 
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of law”, being the essential part of Fuller’s theory and taking us directly to the idea of rule of 

law, will be examined from the perspective of legal profession. Thus, the possible contributions 

of Fuller’s theory on current debates about legal ethics will also be shown. 

“The internal morality of law” meaning particular morality of law itself denotes some properties 

that can make us speaking about the very existence of a legal order. In order to understand better 

what these properties include, the relationship between them and in which way they operate, 

the law has to be examined as a living process instead of being only a concept that can be 

analysed into its elements and it is also needed to understand how its properties be realized in 

practice. For in the last instance law is practical. It is a kind of human activity carried out by 

humans particularly by lawyers. So, like other human activities law is a purposive activity. The 

end of legal activity, according to Fuller is make people abide by legal rules. In this respect law 

constitutes an order   established between men and state which is dependent upon a kind of 

reciprocity. Fuller named this rule-based order “rule of law”. Thus, in Fuller’s theory the rule 

of law is not just a concept or an abstract principle, but a living moral idea practiced by 

individuals in their life. 

This is the point where legal profession has become significant. For in order to bring the idea 

of rule of law in effect, the lawyers have to turn their job into being “life work”. At the bottom 

of legal ethics which is one of professional ethics lies this character of legal profession. 

Key Words: Lon L. Fuller – rule of law – legal profession – legal ethics  
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ÖZET 

Etik sözcüğü Yunanca ‘karakter’, ’an’ane’, ‘usul’ veya “gelenek” anlamına gelen ‘ethos’ 

sözcüğünden türetilmiştir. Etik; insanın kişisel, toplumsal ve mesleki yaşamındaki ahlaki 

yaklaşımını ele alıp inceler. Ahlak; genel anlamda, toplumda nerede nasıl davranılması 

gerektiğine ilişkin yazılı olmayan kurallar bütünü olarak tanımlanabilir. Etik ise; kuralları açık 

ve belirli, bir alana ilişkin (örneğin bir meslek) olan yazılı kurallardır. Bilimde, sporda, meslek 

de, kamuda ve eğitimde etik örnek olarak sıralanabilir. Etik aynı zamanda, iyi yönetimin temeli 

olarak da tanımlanabilir. 

Günümüzde değişik insan toplulukları, iklim değişimi, küresel ısınma, hızlı kentleşme, gelir 

dağılımındaki artan eşitsizlikler, yoksulluk ve açlığın engellenememesi, tükenen doğal 

kaynaklar, artan şiddet gibi pek çok sorunla karşı karşıyadır. Bu sorunların çözümünde, etik 

konusunda yeterli donanıma sahip eğitilmiş kesimden örneğin; öğretmenlerden, din 

adamlarından ve yöneticilerden önemli katkılar beklenmektedir. 

1700’lü yıllarda, dünyanın ilk sivil toplum örgütü olan” ahilik teşkilatı” Anadolu da iş ahlakını 

savunmaktaydı ve bu teşkilatın dört temel prensibi vardı: akıl, ahlak, bilim ve çalışma. Tebliğ 

sahibi 2017- 2020 döneminde, her akademik dönemde Gazi Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, İnşaat Mühendisliği bölümünde, mastır ve doktora aşamasında “ IM 600 Araştırma 

Tekniği ve Yayın Etiği” dersi, ve bir defa da Elektrik ve Elektronik bölümü yabancı 

öğrencilerine aynı dersi İngilizce olarak verdiğinden, karşılaştığı özel durumları ve deneyimleri 

aktarmak ister.  

Yaklaşık on eğitim döneminde verilen etik dersinde görülen o ki; bu dersin, baştan belirlenen 

bir formata uyarak anlatımından ziyade, meslektaşlarımla karşılıklı sohbet havasının daha 

faydalı olacağıdır. Bu tartışmalarda ortaya çıkan bir başka konu ise bu dersin içeriği ne olmalı, 

ne zaman verilmeli ve interaktif hale mi getirilmeli, nasıl getirilmeli sorularıdır. Bu soruların 

cevapları üzerinde çok düşündüm. Dersin etik kısmını Master ve doktora dönemine bırakmak 

çok geç. Bu ders ana okuldan başlayarak, Japonya da olduğu gibi;  ilkokul,  ortaokul ve lise de, 

üniversite eğitiminin ilk yılında ve o yaşın psikolojisi içerisinde, o toplumdan seçilen gerçek 

güncel örneklerle verilmeli diye düşünülmelidir. Çocuğun ailesiyle, gencin ailesi ve okul 

arkadaşlarıyla tartışıp değerlendirme yapmasıyla faydalı olabilir.  

Sadece anlatarak ders vermek öğrenciyi uyutur, hele ileri yaşlarda daha kolay içi geçer. Panel 

tartışmalarında olduğu gibi, interaktif olursa dinleyici de katılır, kendi deneyimlerini aktararak 

konunun içinde olur.  İçerik olarak algılama aşamasında yanılmalardan başlanabilir, her zaman 

algılama hatası yapılabilirlik gerçeği ortaya konur. Yanılmaları en alt düzeye indirmeyi 

başarmak şarttır. 

Dersin ilk kısmı olan “Makale yazım kuralları, kaynak gösterme, tez yazım kuralları 

“identicate” kullanımı, TÜBİTAK’tan proje desteği almak için müracaat,  Avrupa Birliği veya 
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COST proje alma girişimleri” nin açıklandığı Akademik Araştırma konusuna bu makalede 

girilmemiş sadece etik konusu değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Etik, Mesleki Etik, Ahilik, Etik Kuralları, Ahlak Kuralları, Etik-Ahlak 

İlişkisi 

 

 

THE PLACE AND TIME OF ETHICS COURSE IN ENGINEERING EDUCATION 

 

ABSTRACT 

The word ethics is derived from the Greek word 'ethos' meaning 'character', 'custom', 'procedure' 

or tradition. Ethic; deals with and examines the moral approach of people in their personal, 

social and professional life. Morality; In general terms, it can be defined as a set of unwritten 

rules about how to behave in society. If it is ethical; Rules are written rules that are clear and 

specific, related to a field (for example, a profession). It can be listed as an ethical example in 

science, sports, profession, public and education. Ethics can also be defined as the foundation 

of good management. 

Today, different human communities are faced with many problems such as climate change, 

global warming, rapid urbanization, increasing inequalities in income distribution, poverty and 

hunger, depleted natural resources, and increasing violence. In the solution of these problems, 

for example, from the educated people who are adequately equipped about ethics; Significant 

contributions are expected from teachers, clergy and administrators. 

Today, different human communities are faced with many problems such as climate change, 

global warming, rapid urbanization, increasing inequalities in income distribution, poverty and 

hunger, depleted natural resources, and increasing violence. In the solution of these problems, 

for example, from the educated people who are adequately equipped about ethics; Significant 

contributions are expected from teachers, clergy and administrators. 

In the 1700s, the world's first non-governmental organization, the "ahi-order organization", 

defended business ethics in Anatolia, and this organization had four basic principles: reason, 

morality, science and work. Since the presenter gave the "IM 600 Research Technique and 

Publication Ethics" course in Gazi University, Faculty of Engineering, Department of Civil 

Engineering in each academic term during the 2017-2020 period, and once in English to foreign 

students of the Department of Electricity and Electronics. wants to convey the special situations 

and experiences he encounters. 

It is seen in the ethics course given in approximately ten education periods; rather than teaching 

this course in a format that was determined from the beginning, it would be more beneficial to 

have a conversation with my colleagues. Another issue that arises in these discussions is what 

the content of this course should be, when it should be given and whether it should be made 

interactive and how it should be brought. I thought a lot about the answers to these questions. 

It is too late to leave the ethical part of the course to the Masters and Ph.D. periods. This course 

starts from kindergarten, as in Japan; It should be considered that it should be given in primary, 

secondary and high school, in the first year of university education and within the psychology 

of that age, with real contemporary examples selected from that society. It can be helpful to 

discuss and evaluate with the child's family, the young person's family and schoolmates. 

Teaching just by explaining puts the student to sleep, especially in later ages, it is easier for him 

to feel bored. As in panel discussions, if it is interactive, the listener also participates and gets 
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involved in the topic by conveying their own experiences. At the stage of perception as content, 

it can be started from mistakes, the fact of perceiving error is always revealed. It is essential to 

succeed in minimizing errors. 

The first part of the course, "Article writing rules, citing references, thesis writing rules 

"identicate" use, application for project support from TUBITAK, European Union or COST 

project taking initiatives, the subject of Academic Research was not covered in this article, only 

the ethical issue was evaluated. 

Keywords: Ethics, Professional Ethics, Akhism, Ethical Rules, Moral Rules, Ethics-Morality 

Relationship 
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ABSTRACT 

The migratory population shift is a global phenomenon which has gained attention and 

requires an effort to raise awareness to the opportunities and threats which affect 

sustainability. The impetus to the economy as a result of growth in business opportunities 

extended to increased jobs, mostly for technology competencies. Though globally, urban 

segments generate 80% of the gross national product. The current skills are quickly 

obsolesced and cannot match the increasing automation happening through emerging 

technologies, sufficient enough for continuing employment opportunities for a sustainable 

livelihood, thus susceptible to poverty breaks at various frequencies during the employable 

age, despite living in the cities. The stress due to anticipation and anxiety increase in urban 

populations results in the urban environment also being equally agitated to compete for space, 

resources, and services on a regular and cyclic basis. Education should respond to evolve with 

the reality of promoting sustainable growth, and nurture the environment in our institutions 

providing a baseline adherence, which are manifested through behavior, encouraging values, 

options and choices towards expectations and interests. The coverage of commitment to 

ecosystems and practices should enhance the protection of natural resources, progressively 

align with the social-cost benefit and also take care of the investments and returns. The 

objective of this course of learning should expect the environment as a social asset by an 

extension of every individual’s right, including their economic well-being perspective and as 

that required to take care of the future. Various innovative educational methods using 

emerging technologies through simulation, synthesis, and diagnosis can be used to deliver 

interesting and scintillating experiences for students about the impact due to afforestation, 

reforestation, and overfishing. Such coverage can lead to ethical decision making knowledge 

and skills on ecosystems restoration, mangrove conservation, and preserving indigenous 

assets can be ensured, also highlighting that in the absence of stringent implementation of 

monitoring, control, and enforcement could lead to cataclysms of unsustainable ecology and 

environment. This paper aims to explore the possibility of leveraging ethical education on 

ecosystems and environment to respond effectively to growing urban environmental change 

towards achieving sustainable living resourceful space.. 

Keywords – ecology, environment, digital learning, innovation, moral learning, cultural 

grooming 
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ABSTRACT 

This study aims to depict ‘learners,’ teachers’ and their supervisors towards L1 use in English 

SAT institutions. Learners’ attitudes were revealed towards L1 use and the different contexts 

in which they prefer their teachers to use L1 and they mentioned the reasons for that. The study 

revealed that learners favored L1 use in SAT classes for different educational and motivational 

purposes. They believed that L1 use can support and help them to pass exams with high scores. 

As for the teachers, they clarified their attitudes towards L1 use, whether they prefer it or not, 

they stated their different reasons. They were asked about the relation between L1 use and 

students’ language proficiency level or teachers’ experience. They mentioned some factors 

which can help to maximize English use. Finally, their supervisors displayed their attitudes 

towards teachers’ L1 use. Some mismatches are revealed between teachers’ and their 

supervisors’ attitudes. 

On the other hand, the study revealed that the teachers had negative attitudes towards L1 use in 

their English SAT classes and their statements that they were forced to use L1 due to curriculum 

content, test type and learner language proficiency level. They admitted their use of L1. As for 

their supervisors, they adopted English-only view. They believe that L1 use should be avoided 

in English learning classes. There is some disagreement between the teachers and their 

supervisors which must be discussed and solved for a better learning environment. 

Keywords: L1 Use, Learners’ Attitudes, Teachers’ Attitudes 
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ABSTRACT 

Academic integrity and ethics of academic relations in higher education institutions are an 

integral part of the quality assurance system of higher education and educational activities. 

The Code of Ethics for Academic Relations and Integrity of a Higher Education Institution is 

a necessary normative document that sets ethical norms of relations in the academic 

environment. 

The Code is based on the fundamental principles of the Grand Charter of Universities, the 

International Association of Universities and the Magna Charta Observatory guiding 

principles on the institutional code of ethics for higher education, the European Charter for 

Researchers, the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in Science and the 

Humanities, the Bucarest declaration of ethical values and principles of higher education in 

Europe. 

Ethical values of the university community and the procedure for checking and reviewing 

ethical violations are determined by the Law of Ukraine "On Education", the Law of Ukraine 

"On Higher Education", the University Statute, internal regulations of the institution. 

The Code sets out the basic principles of academic conduct that must be followed by all 

members of the university community; promotes the formation of an academic environment. 

The Code is not intended to solve disputes related to misconduct, but it lays the groundwork 

for such situations to be solved. 

Important in this context are:  

-activities of University Commissions on Ethics and Conflict Management together 

with student self-government; 

-information materials on corporate culture at the workplace and the benefits of fair 

learning, which are created with stakeholders jointly; 

-materials which are dedicated to the promotion of the principles of academic integrity 

among teachers and students; 

-implementation of further training programs for research and teaching staff called 

"Ethics and academic integrity". 

Keywords: ethics of academic relationships, academic integrity, higher education, Code of 

Ethics. 
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ABSTRACT 

The article deals with the problems of the ethical foundations of communication theory. More 

specifically, with ethical principles that affect the "switching" of subcodes within one code. 

Student jargon is one such subcode. It is represented by a set of lexical elements that have 

arisen in the student environment and are understandable primarily only to students. The 

center and periphery of the field of student jargon is determined, as a rule, by the 

communicative needs of the speakers of a particular language, which, in turn, are governed by 

ethical norms. This means that the possibilities of communication within the student 

community are somewhat broader than the framework of communication, for example, of 

student youth with older or younger generations. It is ethical principles that determine the 

choice of communicative means in a particular communicative situation. 

We’ve come to conclusion that the switching of subcodes within the same language is 

dictated by at least two basic principles – ethical and communicative. 

Key words: ethical frameworks, code, subcode, student jargon, abbreviation, 

univerbalization. 

 

In the modern world, the issue of the ethical component of any human activity is becoming 

more and more topical. It is the thing that helps the successful realization of each personality, 

being a way of harmonious and productive communication between people. This requires at 

least knowledge of the ethical postulates of the culture of speakers of a particular language 

and the ability to consciously refer to these postulates when choosing adequate linguistic 

means in a certain communicative situation. 

This article is related to the problems of the ethical foundations of communication theory. 

More specifically, with ethical principles that affect the "switching" of subcodes within one 

code. 

The absolute rule of successful communication is the principle of politeness in the 

communication code, which was formulated by J. Leеch. He singled out a number of so-

called maxims, which boil down to practical recommendations for speech etiquette. However, 

in our opinion, the concepts of etiquette and ethics should not be confused, since the latter 

implies not only external behavioral reflection, but also the experience of moral development 

of the individual, the foundations of which are laid in upbringing and education. It is ethical, 

or moral, principles that are the key components for choosing a communication subcode in a 

particular communicative situation. 

Sociolinguists distinguish the concepts of code and subcode. The code is any language of 

communication, which is known and therefore understandable to all participants in the 

communicative act. Subcodes, that is, codes within the code-language, are represented by 

various dialectisms, slangisms, jargon, elements of argo – communicative tools of groups of 

speakers of a particular language limited by professional, age or other interests. 

Student jargon is one such subcode. It is represented by a set of lexical elements that have 

arisen in the student environment and are understandable primarily only to students. Of 

course, this lexical field, like any other, has a center and a periphery, and also has no clear 
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boundaries, which causes the movement of jargon not only inside the field (from the center to 

the periphery and vice versa), but also outside of it, thereby assuming a different status 

(target, social, etc.) of these same jargon. The center and periphery of the field of student 

jargon is determined, as a rule, by the communicative needs of the speakers of a particular 

language, which, in turn, are governed by ethical norms. This means that the possibilities of 

communication within the student community are somewhat broader than the framework of 

communication, for example, of student youth with older or younger generations. It is ethical 

principles that determine the choice of communicative means in a particular communicative 

situation. 

The system of the studied units is included in the youth slang as a means of identifying 

student youth and opposing it to representatives of other groups and other generations. In 

general, this vocabulary is multifunctional: in addition to communicative, it also performs 

emotionally expressive, evaluative, manipulative, and creative functions. 

That is why it is relevant to study the arsenal of lexical abbreviations used in the speech of 

modern student youth. Student discourse, being a part of youth discourse, is characterized by 

the presence of jargon lexical elements in it, among which a whole class of compressives can 

be allocated: Russian зачетка, препод, удка, курсач; English activ8 (activate), b4 (before), 

there4 (therefore), 3SUM (threesome), H8 (hate), 4eva (forever), 2NITE (tonight), 8 (ate), 

2moz / tomoz / 2moro (tomorrow), probz (probably), b/f (boyfriend), g/f (girlfriend), b/r 

(bedroom), h/w (homework), SPK (speak), PPL (people), BTW (by the way) etc. The 

dynamism of student discourse, responding to the modern tendency to save speech and 

writing efforts, involves the use of abbreviated, syntagmatically reduced names. The main 

ways of forming such units are abbreviation and univerbalization. 

The presented English-language abbreviations with a numeric component are the result of the 

latest version of the abbreviation used in the written language of student youth.  

Older people who are not professionally associated with this age group cannot always 

adequately perceive such units as pieces of text. Therefore, the use of the newest 

abbreviations presented in a written speech act, where the addressee does not belong to the 

student youth community, will be unethical. The communicative act will also be unsuccessful, 

since the purpose of the communicative message itself is to be understandable, and the 

purpose of the addressee is to be understood. 

Thus, the conclusion is obvious: the switching of subcodes within the same language is 

dictated by at least two basic principles – ethical and communicative. 
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ABSTRACT 

The use of the active teaching methodsduring the practical classes in the discipline is the 

condition for its effective study. One of them is a case method or a method of the analyzing a 

specific situation (a case). This method of the teaching can be effectively used in the study of 

the topic "The ethics of the scientific and technical researches". 

The students organized in a small group are offered a description of a specific situation (a 

case), after which they must independently analyze the essence of a problem and reasonably 

offerthe specific ways to solve it. For example, the students are asked to study the following 

situation: “A research protocol for the study a drug … requires… in order to determine its 

toxic effects. The postgraduate M ... really wants to finish his work as soon as possible… 

That's why he introduced the drug in ..., but he didn't do all the tests. Therefore, postgraduate 

M decides…». The students must analyze the proposed situation. Gradually, through the 

discussion and the application to its analysis of the principles of modern research ethics, they 

conclude that postgraduate M acted unethically in thecollecting data because he violated such 

norms as: … 

The students can be offered to analyze the several situations (the cases) in a practical lesson in 

order to understand the depth and scale of ethical problems and dilemmas that may arise in 

the process of scientific and technical researches. 

The case method promotes the most effective development of students' abilities, the formation 

of skills of independent and critical thinking,intelligence,professional competencies and 

ability to rebuild in a rapidly changing society. 

Keywords: the case method,the philosophy of science and technology, the ethics of scientific 

and technical researches,the professional competencies. 

 

The use of the active teaching methods during the practical classes in the discipline is the 

condition for its effective study.  

The learner, in the passive perception remembers 10% of what is read, 20% of what is heard, 

30% of what is seen, 50% of what is seen and heard, but in the active perception  learner 

remembers 80% of what he said and 90% of what he did or created singly, according to the 

Maykhner's research. Based on this, it can be stated that the active learning methods improve 

the memorization of material and promote its application in practice (Maykhner, 2002: 122). 
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The active teaching methods are methods that are based on the dialogue. They stimulate the 

cognitive activity of students, because provide a free exchange of opinions about the ways to 

solve a problem and are characterized by a high level of the activity of students (Klarin, 

1999:59). One of them is a case method or a method of the analyzing a specific situation (a 

case). 

The method of analysis of specific situations is based on the study of the text (plot, video) 

with a description of a specific situation (a case), after which students must find out the 

problem on their own, state their position on the situation, think out solutions and specific 

ways to solve the problem. This method develops the ability to analyze and to systematize 

information, to speak to the public, to discuss, to express and to justify their point of view. 

(Tereschenko, 2015: 20). This method of the teaching can be effectively used in the study of 

the topic "The ethics of the scientific and technical researches". 

As you know, in the process of scientific and technical researches difficult situations can 

arrise. They can be contradictory and often conflicting. Therefore, it is important for 

researchers to learn to make decisions and to act ethically in the different situations. The vast 

majority of decisions are based on the direct application of ethical rules. 

Students, organized in a small group, are offered a description of a specific situation (a case), 

after which they must singly analyze the essence of the problem and suggest specific ways to 

solve it. In a practical lesson the students can be offered to analyze several situations (the 

cases) in order to understand the depth and scale of the ethical problems and dilemmas that 

may arise in the process of scientific and technical researches. 

 Situation 1: 

 "Dr. T has just discovered a mathematical mistake in his paper, which has been 

accepted for publication in the journal. The mistake does not affect the overall results of his 

research, but is potentially misleading. The journal has just been published, so it's too late to 

report the mistake before it will appear in print. Dr. T. decides to ignore the mistake to avoid 

embarrassment ". 

 Analysis: Dr. T.'s mistake is not wrong behavior, because mistakes happen in research. 

However, his decision not to take action to correct the mistake is unethical. Dr. T. should 

inform the journal (and any co-authors) of the mistake and consider the possibility of the its 

correcting, from the standpoint of scientific ethics. It would be unethical to publish an article 

without correction, as it would violate such ethical norms of research as: an honesty and an 

objectivity in research, a social and professional responsibility of a scientist, a diligence, a 

norm "responsible publication (not useless)", a competence. 

 Situation 2: 

 "A research protocol for the study a drug for the treatment of the hypertensive illness 

requires the introduction of the drug in the different doses to 50 laboratory mice  in order to 

determine its toxic effects.  

 The postgraduate M almost finished the experiment for doctor Q: he only had 5 mice 

left for the testing. But he wants to finish his job as soon as possible to go to Florida for a 

spring holiday with friends who are leaving tonight. Therefore, the postgraduate M injected 

the drug into all 50 mice, but at the same time did not pass the test. As a result, he decides to 

extrapolate the information from 45 completed results to get 5 additional results. 

 Analysis: The postgraduate M acted unethically, collecting data, as he violated such 

norms of the modern research ethics as: an objectivity in research, an honesty, a care, a social 

responsibility, a social and professional responsibility of a scientist, a human protection. 
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 If this financial support was sponsored by the US federal agency, then the actions of 

the postgraduate M would be a form of legal offense in the research which the US 

government defines as "a fabrication, a falsification or a plagiarism " (FFP). The actions that 

almost all researchers classify as unethical are considered the misdemeanors. 

 It is important to find out the answer to the question, discussing this situation: "How a 

misdemeanor differs from an honest mistake in the process of scientific and technical 

research?" It is important to remember that the misdemeanors only occur when researchers 

intend to deceive. The honest mistake connected with negligence, mismanagement, 

miscalculations, bias, self-deception and etc. is not misdemeanor. Besides the reasonable 

differences due to the methods of the researches, procedures and interpretations are not the 

violation of the researches. 

 There are often situations when research is conducted in which different people do not 

agree on the correct course of actions and there is no broad consensus of what they should do. 

In these situations, good arguments can be from both sides of question and different ethical 

principles can be reconciled. These situations create difficult solutions for research. They are 

known as ethical (or moral) dilemmas. The case below is considered. 

 Situation 3: 

 "The engineer of the Research Institute P observes how his colleague-friend copies the 

confidential information without permission. 

 The engineer of Research Institute P is faced with a difficult choice: on the one hand, 

if he decides to stop his colleague, it is possible that the situation will happen again without 

his known and there will be a "leak" of the confidential information; on the other hand, if he 

decides to inform his management, his colleague-friend will lose his job. How to do it right 

from a moral point of view? " 

 Analysis: A priority should be given to the principles of research ethics, even if they 

contradict the universal value of friendship. The engineer P acted unethically, from the 

standpoint of research ethics, copying the confidential data without the permission of the 

research institute, because he violated such norms as: an honesty, a social and professional 

responsibility of a scientist, a respect for intellectual property, a confidentiality, a respect for 

colleagues, a social responsibility, a legality. 

    Solution: Immediately notify management about the situation without first discussing 

the problem with a colleague. 

 Situation 4: 

 "Dr. C is a leading specialist in the introduction of new technologies in the energy 

market. 1,5 years ago he and his team of scientists and practitioners signed a grant agreement 

for the development of new diagnostic devices for electricity supply. The time of the 

agreement expires in a few weeks, the scientific and technical development is practically 

completed. Ahead there will be the final experimental stage of its study. The sides of  the 

agreement are quite satisfied with the state of implementation of its conditions. 

 But Dr. C as a thorough and careful scientist finds a mistake in his technical 

calculations in the part of the work for which he is personally responsible. If it will be hidden, 

then not immediately, but later with a small probability, irreparable consequences can occur. 

At the same time, the elimination of this mistake requires the additional efforts and time, 

which is practically gone, because the term of the grant agreement expires". 
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 Analysis: Dr. C is faced with a difficult choice. On the one hand, the ethical norms of 

the scientist's activity (an openness, an objectivity, an honesty, a social and professional 

responsibility) oblige him to inform his team and the customer for engineering development 

about the identified problem. On the other hand, Dr. C understands that an additional work 

will not allow his team to meet the terms of the grant in a timely manner, which will cause 

him significant reputational and financial damage. Dr. C thought about what to do. 

 Solution: First of all, Dr. C should gather his colleagues, inform them about the 

identified problem and discuss with them the possibility and timing of its elimination, guiding 

by the principles of scientific ethics. Then Dr. C should arrange a meeting with customers for 

development purposes, openly inform them about the progress of events and initiate the 

extension of the agreement on terms favorable, first of all, to the customer. This step will 

preserve the reputation of Dr. C and his colleagues, not to disappoint the customer, which is 

profitable in the long perspective. 

The case method develops the ability to analyze and systematize information, to speak to the 

audience, to discuss, to justify and to express own vision of the acute situations that may arise 

in the process of scientific and technical researches. The modern system of training of highly 

qualified specialists provides its wide application, because it contributes to the most effective 

development of students' abilities, the formation of skills of independence, competence, 

critical thinking, intelligence, ability to restructure in a rapidly changing modern society. 

The case method can be used both during direct, "live" discussion of the situation by students 

in a practical lesson in the classroom and in the conditions of the distance learning, which has 

become especially relevant in a pandemic in connection with the spread of COVID-19. 
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ABSTRACT 

In Italy, PE in primary school is not compulsory even if the documents of the ministry of 

education prescribe this teaching. The prescription of PE teaching is not applied because the 

class team, made by teachers of each class, often do not arrange the lesson in the weekly 

timetable because of the teachers do not estimate themselves capable of being able to teach PE 

as well because they have not studied exercise and sports sciences adequately like all other 

teaching subjects. There are also other reasons such as the absence of a gym space or adequate 

spaces indoor or outdoor, the reductions of physical activities safety in the pandemic period and 

the high risk of student injuries. For years, to make up for the lack of physical education lessons, 

the Ministry of Education with the help and collaboration of the Italian National Olympic 

Committee (CONI), and from this year also with the governmental agency "Sport and health", 

realizes the project, entitled Sport di classe, to broaden the audience of students who receive 

physical education teaching. The physical activities project allows each school requests a 

specialist teacher of exercise and sports sciences who supports the generalist teacher during the 

PE lesson to eliminate the reasons behind the refusal of the primary teacher to teach physical 

education. The results are not satisfactory because some schools do not adhere at the project 

and do not provide to PE teaching. This situation raises an ethical problem in the teaching 

profession because it divides students who receive teaching and students who do not receive it, 

despite the Italian Constitution prescribing equality of citizens and maximum education for all. 

In the 27 countries of the European Union (EU), Italy does not provide for the compulsory 

teaching of PE in primary school and thus also creates an inequality of treatment between Italian 

students and students from other countries of EU in order to physical activity, physical health 

and wellness as well as World Health Organization prescribes. 

Keyword: Physical activity, physical health and wellness   

 

Introduction 

In the Italian primary school, teaching of PE is not compulsory because it is provided by the 

ministerial documents (MIUR 2012) but the effective teaching must be approved by the team 

of teachers of every class of each school, because the law gives the autonomy of didactics 

management (DPR 275/99) at each school. The class team, made by teachers of each class, do 

not arrange the lesson of PE twice in the weekly schedule because of the teachers do not 

estimate themselves being able to teach PE as well as all other subjects. The ethics of teaching 

makes them aware that, as also indicated in the European indications for life-long-learning (EU 

2006), they must promote and develop the individual person both in terms of the realization of 

the individual's potential and in function of his active inclusion in the society as a useful 

contribution to progress. Therefore, the generalist teacher, which means he can teach all 

subjects (D’Elia, 2019), does not feel prepared in PE because it is not theoretical knowledge 

but practice and the safety of students has non-ensured, because generalist teacher had not 

trained in PE as a specialized teacher. From questionnaires sent with google forms to the 

primary teachers in service of the city of Naples on the practice of PE during the COVID-19 

pandemic, and with reference to the activities to be carried out outdoors, it emerged that 71.6 

% expressed a deep sense of inadequacy to conduct outdoor PE lessons. (D'Isanto T., D'Elia F, 
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2021). For years, to make up for the lack of PE, the Ministry of Education with the help and 

collaboration of the Italian National Olympic Committee (CONI), and from this year also with 

the governmental agency "Sport and health", realizes the project, entitled Sport di classe 

(progettosportdiclasse, 2014), to broaden the audience of students who receive PE teaching. 

This project allows each school requests a specialized teacher on exercise and sports sciences 

who supports the generalist teacher during the PE lesson to eliminate the reasons behind the 

refusal of primary teacher to teach PE. The results are not satisfactory because some schools do 

not adhere at the project and do not provide to PE teaching. For the school year 2021-22, 

Minister of education, the governmental agency Sport and health and the sports federations 

proposed the project Scuola attiva kids as an evolution of the project Sport di classe. intended 

for all students. The project foresees the training of primary teacher throughout webinar for the 

first, second and third primary classes to allow the teaching of two hours per week of PE. For 

the fourth and fifth classes there is a sports tutor with master degree who supports the generalist 

teacher one hours in a week of two ones scheduled. Also, for this new planning the schools will 

decide independently whether to join, creating a difference in the training of students. 

This situation raises an ethical problem in the teaching profession because it divides students 

who receive teaching and students who do not receive it or they receive it in an inadequate 

manner, despite the constitutional chart prescribing equality of citizens and maximum 

education for all. In fact, article 3 states “all citizens have equal social dignity and are equal 

before the law, without distinction of sex, race, language, religion, political opinion, personal 

and social conditions. It is the duty of the Republic to remove the obstacles of an economic and 

social nature which, by limiting the freedom and equality of citizens, prevent the full 

development of the human person and the effective participation of all workers in the political, 

economic and of the country” (Italian constitution, 1945). This study aims to adequately train 

primary school teachers to offer PE lessons, and to uniquely establish two hours of lessons per 

week to create equity between students from different schools. Methods is documentary 

research of official documents and Italian law and literature review about scientific paradigm 

of PE teaching. 

Results and discussion 

For the discretion of schools in assigning the number of hours to PE lessons, disparities are 

created between students also from neighboring schools, even in the same city, even more 

between schools in different cities (D’Isanto T., 2019). And this disparity, that limits the overall 

education of students, is not ethically acceptable. 

In the 27 countries of the European union (EU) (Eurydice, 2013), Italy does not guarantee for 

the compulsory teaching of PE in primary school and thus also creates an inequality of treatment 

between Italian students and students from other countries of EU in order to physical activity, 

physical health and wellness as well as World health organization (WHO) prescribes (WHO 

2010) 

Italian children, between 5 and 10 years old, are obese for 9.4% and overweight for 20.4% 

(Epicentro.iss 2019) and the school, in this way, is unable to make any systematic contribution 

to improve the situation. It is, therefore, necessary to rethink the training of primary school 

teachers so that they acquire the skills useful for PE teaching to all students, and contribute to 

their health and well-being with better results than the current ones. The ethics of teaching in 

fact presuppose that the teacher training is consistent with the aims of the training of his students 

Therefore, the Italian government has decided in the month of July to extend the teaching of 

PE to all primary school classes entrusted the specialized teacher, which means he trained in 

exercise and sports sciences and obtained master's degrees. This special project had to start in 

school year 2021-22 with the allocation of 16.8 million euros of economical resource. In the 
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meantime, the Italian parliament would approve the law that makes PE compulsory by the 

specialized teacher for two hours in a week.  

This law project, that is being examined and approved by the Senate of the Republic since 2 

years ago, now it have to be approved by the Chamber of Deputies in the same contents already 

approved. The expected time for this process is on average over 1 year (DdL 992/2018). 

So, the final approval of the law project is too late, but the same project announced in July by 

the government agency Sport and health has not been followed up, proposing Scuola attiva 

kids, an expanded version of the project of Sport di classe. Because the probably initial 

ambitious of project was folded back on the project Scuola attiva kids. Therefore, a systematic 

solution has not been provided to the criticality of the lack of PE teaching that causes the 

inequality of training for students. 

On the other hand, it is also essential ethically to guarantee PE to all students in the same way 

and in equal measure as in other countries. 

The Italian government with the special projects proposed and not implemented by the 

government agency Sport and health, and the slowdowns of almost 3 years, in approving the 

law that makes the 2 hours per week mandatory for all students, has a behavior contrary to 

ethics of teachers even if they do not use teachers trained in exercise and sports sciences 

Also, the introduction of webinar training reserved for teachers appears to be totally inadequate 

for the operational objectives of PE. 
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ÖZET 

Devletin gerçekleştirdiği mal ve hizmet alımları, kamu kaynaklarının kullanımını 

gerektirmektedir. Kamu tedarik (kamu alım) süreçleri yürütülürken etik prensiplerin 

gözetilmesi, bu kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanımına katkı sağlayacak ve 

böylece devletin vatandaşlarına karşı sorumluluklarından birisi yerine getirilmiş olacaktır.  

Kamu tedarik süreçleri tüm dünyada, yolsuzluk gibi etik dışı davranışların görülme riskinin 

yüksek olduğu alanların başında gelmektedir. Çağdaş ülkelerin büyük kısmında olduğu gibi 

ülkemizde de kamu hizmetlerinin sunumunda, kamu kaynaklarını ve resmi bilgileri kullanma, 

hediye kabul etme, kamu dışında çalışma gibi çıkar çatışmasına neden olabilecek durumlarda 

kamu görevlilerince uyulması gereken standartlar kanunlarla belirlenmiştir. Kamu alımlarını da 

ilgilendiren bu standartlarla ve diğer bazı mevzuat düzenlemeleri ile etik davranış konusunda 

genel çerçeve çizilmiştir. Bu genel çerçeve içerisinde, görevini yerine getirirken etik davranışın 

ne olduğunu belirleme ve buna göre hareket etme konusunda kamu görevlilerine sorumluluk 

düşmektedir. Bu nedenle, kamu alımları alanında uyulması gereken etik prensiplerin 

belirlenmesi, bu alanda görev yapanlar için yol gösterici olacaktır.  

Bu çalışmayla, özellikle kamu tedarik süreçlerinde yer alan kamu personeline, görevlerini 

yerine getirirken veya kararlar alırken doğru davranışın ne olduğunu belirleme konusunda yol 

gösterici olabilecek temel prensipleri belirlemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda, geniş bir 

literatür araştırması yapılarak, özellikle kamu alımları alanındaki literatürde yer alan etiğe 

ilişkin unsurlar incelenmiş, uyulması faydalı olabilecek prensipler derlenmiş ve dört ana başlık 

altında sınıflandırılmıştır. Her bir prensibin sağlanması için yerine getirilmesi gereken şartlar 

anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Etik, kamu tedarik süreçleri, kamu alımları 

 

 

ETHICAL PRINCIPLES IN PUBLIC PROCUREMENT PROCESSES 

 

ABSTRACT 

Procurement of goods and services by the state requires the use of public resources. Observing 

ethical principles while conducting public procurement processes will contribute to the 

effective and efficient use of these resources, and thus one of the responsibilities of the state 

towards its citizens will be fulfilled. 

Public procurement processes are one of the areas where the risk of unethical behaviors such 

as corruption is high all over the world. As in most of the modern countries, the standards to be 

followed by public officials in the provision of public services, using public resources and 

official information, accepting gifts, working outside the public, which may cause conflicts of 

interest, have been determined by laws in our country. A general framework for ethical behavior 

has been drawn with these standards, which also concern public procurement, and some other 
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legislative arrangements. Within this general framework, it is the responsibility of public 

officials to determine what ethical behavior is and act accordingly while performing their duties. 

Therefore, determining the ethical principles to be followed in the field of public procurement 

will be a guide for those working in this field. 

With this study, it is aimed to determine the basic principles that can guide the public officers, 

especially taking part in public procurement processes, in determining what is the right behavior 

when performing their duties or making decisions. In this context, by conducting a wide 

literature search, the ethical elements in the literature, especially in the field of public 

procurement, were examined, the principles that could be useful to follow were compiled and 

classified under four main headings. The conditions that must be met in order for each principle 

to be fulfilled are explained. 

Keywords: Ethics, public procurement  
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ÖĞRETMEN TUTUMLARI, AHLAKİ GELİŞİM VE ‘DEĞER İÇSELLEŞTİR 

(EME)ME’ 

 

 

Eyüp AKTÜRK 

Doç. Dr., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 

Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı  

ORCID NO: 0000-0001-6713-3199 

ÖZET 

Hiç kuşkusuz aile, akran ilişkileri ve aile dışı yetişkinler dahil olmak üzere çeşitli sosyal ilişkiler 

bireyin ahlaki gelişimine katkıda bulunmaktadır. Fakat eğitim ve dolayısıyla öğretmenler de 

bireylerin ahlaki gelişimi konusunda merkezi bir yerde bulunmaktadır. Öyle ki eğitim, 

öğrencilerin farklı kapasitelerini sistematik olarak geliştirmeyi hedeflediği gibi onların ahlaki 

gelişimlerini de hedeflemektedir; çünkü insanların bilişsel anlamda gelişmesi gerektiği gibi 

ahlaki anlamda da gelişmesi gerekmektedir. Kaldı ki eğitim süreci önemli ve öğretmen 

davranışları ahlaki olanla doğrudan ilgilidir. Sözgelimi, bir öğretmen bir öğrenciden başka bir 

öğrenciyle bir şey paylaşmasını istediğinde, bir anlaşmazlık sonucunda öğrenciler arasında 

karar verdiğinde, öğrenciler arasında başarı sıralamasını belirlediğinde veya bir öğrencinin 

sağlığını başka bir öğretmenle tartıştığında hep ahlaki hususları dikkate almak durumundadır; 

çünkü bütün bu seçeneklerde hep ahlaki huşular mevcuttur. Öğretmenin davranışı her zaman 

ve her şekilde ahlaki bir meseledir. Yalnızca bu nedenle, öğretmenlik son derece ahlaki bir 

faaliyettir ve öğretmenin ahlakı, öğrencinin ahlakı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Öğretmen, öğrenciler için bir modeldir; dürüstlük, adil oyun, başkalarını düşünme, hoşgörü ve 

paylaşma gibi özellikleri öğrenci tarafından taklit edilerek öğrenilir. 

Başka bir deyişle, öğrenci öğretmenin sınıfta yaptığı bu eylemleri adeta gözlemleyerek, taklit 

ederek ve tartışarak öğrenir. O nedenle öğretmenin salt ‘etik konuşmak’ yerine ‘etik 

davranmak’ gibi bir sorumluluğu vardır. Sözgelimi, ‘X’e ahlaklı olmayı öğretiyorum’ veya ‘X 

ahlaklı olmayı öğreniyor’ önermelerinden hareketle denilebilir ki ‘bir şey yapmak’ ile ‘bir şey 

olmak’ birbirinden farklı şeylerdir. 'X'i yapmak X olmak değildir. Öğretmenin tutumu veya 

davranış biçimi aslında ‘gizli bir müfredat’ gibidir; ve öğrencinin ahlaki gelişimini doğrudan 

etkilemektedir. Elbette öğrencide ahlaki bir gelişimin meydana gelmesi ile öğretmenin davranış 

biçimi veya pedagojik tutumu arasında doğrudan bir ilişki vardır. Söylenilenlerin öğrenci 

tarafından içselleştirilebilmesi; başlangıçta öğrencinin dışında olduğu varsayılan değerlerin, 

öğrencinin düşünce ve eylemlerine dahil edil başlangıçta bireyin dışında olduğu varsayılan 

değerlerin, bireyin düşünce ve eylemlerine dahil edilmesi için öğretmenin birtakım niteliklere 

sahip olması kaçınılmazdır. İyi ahlaki karakter olan (bir) öğretmen; (i) öğrencilerine belli bir 

ahlaki ilgi gösterir (ii) Öğrencilerin entelektüel veya duygusal gelişimlerine  karşı hassasiyet 

içeren eylemlere sahiptir (iii) Ahlaki ifadeleri ile eylemleri arasında bir uyum sergiler (iv) 

Kendine ve başkalarına hareket alanı tanır (v) Kendi eylemleri üzerinde derin düşünme ve akıl 

yürütme becerisini gösterir (vi) Başkaları için (toplumsal yarara uygun olacak şekilde) kendi 

davranış ve duygularını düzenler (vii) Empati kurma ve sorumluluk alma gibi niteliklere sahip 

olur.  

 Anahtar kelimeler: Öğretmen tutumları, içselleştirme, ahlaki gelişim. 
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TEACHER ATTITUDES, MORAL DEVELOPMENT AND 'VALUE 

(UN)INTERNALIZATION' 

 

ABSTRACT 

Undoubtedly, various social relationships including family, peer relationships and non-family 

adults contribute to the moral development of the individual. But education and teachers are 

also central to the moral development of individuals. Education aims to systematically develop 

the different capacities of students as well as their moral development. Because people need to 

develop cognitively as well as morally. Moreover, the educational process is important and 

teacher behavior is directly related to morality. For example, when a teacher asks a student to 

share something with another student, makes a decision among students as a result of a 

disagreement, determines the order of achievement among students, or discusses a student's 

health with another teacher, he or she must always consider moral considerations. Because there 

is always moral awe in all these options. The behavior of the teacher is always and in every 

way a moral issue. For this reason alone, teaching is a highly moral activity, and the teacher's 

morality has a significant impact on the student's morality. The teacher is a model for students; 

Honesty, fair play, thinking of others, tolerance and sharing are learned by the student by 

imitation. 

In other words, the student learns by observing, imitating and discussing these actions of the 

teacher in the classroom. Therefore, the teacher has a responsibility to 'act ethically' instead of 

just 'talking ethical'. For example, based on the propositions "I teach X to be moral" or "X learns 

to be moral", it can be said that "doing something" and "being something" are different things. 

Doing 'X' is not being 'X'. The teacher's attitude or behavior is actually like a 'hidden 

curriculum'; and directly affects the moral development of the student. Of course, there is a 

direct relationship between the occurrence of a moral development in the student and the 

behavior or pedagogical attitude of the teacher. Being able to internalize what is said by the 

student; It is inevitable for the teacher to have some qualifications in order to include the values 

that are initially assumed to be outside the student, to the thoughts and actions of the student, 

and to include the values that are initially assumed to be outside the individual's thoughts and 

actions. (one) teacher of good moral character; (i) shows a certain moral concern for his students 

(ii) has actions that are sensitive to the intellectual or emotional development of students (iii) 

exhibits harmony between his moral statements and actions (iv) allows himself and others room 

to act (v) reflects on his own actions and demonstrates reasoning skills (vi) Regulates their own 

behaviors and emotions in accordance with the social benefit for others (vii) Has qualities such 

as empathy and taking responsibility.  

Keywords: Teacher attitudes, internalization, moral development. 

 

1.GİRİŞ 

Eğitim, bireylerin akademik-bilişsel kapasitelerini geliştirmeyi hedeflediği gibi onların ahlaki 

gelişimlerini de hedeflemektedir. Ahlaki anlamda hiçbir gelişim göstermeyen bir bireyin 

akademik anlamda göstereceği bir gelişim eğitimin tam/doğru bir hedefi olarak düşünülemez. 

Bireylerin ahlaki gelişimini veya karakter formasyonunu dikkate almadan salt bilişsel bir 

gelişimi eğitimin nihai hedefi olarak belirlemek eğitimin hedeflerini bütüncül hedeflerini 

sınırlamak demektir. Nitekim insanların akademik anlamda gelişmesi gerektiği gibi ahlaki 

anlamda da gelişmesi gerekmektedir.  O nedenle salt dışsal hedeflerden hareketle bir eğitim 

paradigması geliştirmekten ziyade eğitime içkin hedefler de koymak kaçınılmazdır. Sözgelimi, 

Sokrates açısından, insani gelişimin en yüksek aşaması ile ‘iyi’nin bilgisini bilmek arasında bir 
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bağ söz konusudur. Bu da ‘iyiyi yapmak için iyiyi bilmek gerekir’ ilkesini yansıtmaktadır. 

Platon'un “iyiyi bilen iyiyi seçer” argümanı da benzer bir gerçekliğe sahiptir. Burada erdemli 

eylem, iyinin bilgisi tarafından yönlendirilir. İyinin bilgisi adaleti ifade eder. Adalet, rekabet 

halindeki iddiaları çözmek için başvurulan ahlaki bir ilkedir ve bir eylem nedenidir. Dolaysıyla 

ahlaki muhakeme, ahlaki yeterlilik (competence) olarak düşünülmüştür ve bir kişinin adalet 

alanındaki en yüksek akıl yürütme aşamasını ifade eder.1 O halde bu bakış açısından hareketle 

denilebilir ki, ahlaki bir yaşam için ahlaki bilgi hem gerekli hem de zorunludur. 

Elbette ahlak/erdem temelli ‘iyi’ bir yaşam güçlü bir karakteri gerektirmektedir. Ahlaki gelişimi 

hedefleyen bir eğitim süreci aracılığıyla iyi bir karakter kazanmak ve ‘iyi’ bir yaşam sürdürmek 

mümkün olabilir. Ahlaki alanı göz ardı eden bir eğitim anlayışının bireyleri ahlaki gelişim ve 

karakter formasyonu açısından olumsuz mümkündür. Bu şekilde yetişen bireyleri erdem temelli 

bir yaşama geri döndürmek de kolay olmayacaktır.  O nedenle eğitimi salt ‘zihni eğitmek ve 

onu bilgiyle doldurmak’ gibi bir hedefle sınırlamak doğru bir yaklaşım değildir; eğitim aynı 

zamanda öğrencinin kişiliğinin (entelektüel, dini, ahlaki ve fiziki gibi) bütün yönlerini içeren 

bir süreçtir. O nedenle sadece teorik düzeyde bir öğrenme yeterli değildir; bu öğrenmenin 

hayata geçirilmesi (pratikte bir karşılığının olması) gerekir. Gerçek öğrenme, böylece, kişinin 

davranışını etkileyen ve öğrenenin bilgisini pratik olarak kullanabildiği şeye karşılık gelir.2 

Kaldı ki ahlaki açıdan olgun bir birey olmak ile doğru ahlaki tutumlara sahip olma ve bu 

tutumlarla uygun hareket etme arasında doğrusal bir bağlantı vardır. Ahlaki olgunluk sadece 

doğrunun (veya yanlışın) bilgisine sahip olmayı değil, aynı zamanda bu doğru bilgiye uygun 

hareket etmeyi de gerektirmektedir. Burada başarılması gereken şey hem doğru düşünmek hem 

de doğru davranmaktır.3 

O halde (verilen) eğitim ile ‘insan olma’ arasında özsel bir ilişki vardır. Sözgelimi, diyor Kant, 

“insan ancak eğitim yoluyla insan olabilir. Eğitimin ondan var ettiği şeyler dışında o bir hiçtir.”4 

Ona göre, insandaki ‘iyiye yönelik’ bir yatkınlık söz konusudur; ve insanda var olan bu 

yatkınlık veya iyilik ‘bitmiş olarak’ bulunmamaktadır. Eğitim aracılığıyla insandaki bu ‘iyiye 

yönelik’ yatkınlığı geliştirmek son derece önemlidir.5 Öyle ki, insan doğasının eğitimle gittikçe 

daha iyi geliştirileceğini ve bunun insanlığı uygun bir forma getirilebileceğini hayal etmek keyif 

vericidir. Çünkü insanda doğal yatkınlıkların gelişmesi kendiliğinden gerçekleşmediği için 

eğitim bütünüyle bir sanattır, ustalıktır. Bu sanatın kökeni ve devamı ya mekaniktir ya da 

mantıklıdır. Eğitim, mekanik olarak, ancak bir şeyin insanlar için zararlı mı yoksa yararlı mı 

olduğunu deneyimleyerek öğrendiğimiz bu tesadüfi durumlarda ortaya çıkar. Sadece mekanik 

olarak ortaya çıkan bir eğitim anlayışının birçok hatayı ve kusuru beraberinde taşıması 

kaçınılmazdır; çünkü burada bir plandan hareketle süreç işlememektedir. İnsanın kendi 

varoluşsal hedefine (misyonuna) kavuşması için eğitimin mantıklı hale getirilmesi gerekiyor. 

 
1 Daniel Brugman, “Moral Reasoning Competence and the Moral Judgment–Action 

Discrepancy in Young Adolescents”, The Development and Structure of Conscience, 

Ed.Willem Koops, Daniel Brugman, Tamara J. Ferguson, and Andries F. Sanders, (New York: 

Psychology Press, 2010), s.119. 
2 Nabil Nofal, “Al-Ghazali”, Prospects: the Quarterly Review of Comparative Education, vol. 

XXIII, no. 3/4, (1993), s. 5-6. 
3 Ronald Duska and Mariellen Whelan, Moral Development: A Guide to Piaget and Kohlberg, 

ed. Ronald Duska and Mariellen Whelan, (New York, Paramus, Toronto: Paulist Press, 1975), 

s. 1-2. 
4 Immanuel Kant, “Lectures on Pedagogy”, Translated by Robert B. Louden, Anthropology, 

History, and Education, ed. Gunter Zoller, Robert B. Louden, (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2007), s. 439. 
5 Kant, “Lectures on Pedagogy”, s. 441. 
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Söz konusu mantıksal zemin insanın kendi doğasını geliştirmesi için de gereklidir. Eğitim 

süreci böyle bir temele dayanamadığı sürece onun tutarlı bir çabaya dönüşmesi söz konusu 

olmayacaktır.6 Çocuklar sadece şimdiki zamana göre değil, gelecekte insan (lığ)ın mümkün 

olabilecek daha iyi durumda olması için eğitilmelidir. Bu da çocuğun insanlık fikrine ve 

misyonuna göre eğitilmesi anlamına gelmektedir.  

İlk başta bireyler insanın varoluşsal amacını dikkate almalı ve özellikle insanlığın gelişimine 

yönelik bir bilince sahip olmalıdırlar. Öyle ki insani gelişim sadece yetenekli bireylerin 

varlığına dayanmaz; aynı zamanda ahlaki bireylerin varlığına dayanır. Buna göre, okulların 

yapısı ve misyonu bu gerçekliği içerecek şekilde inşa edilmelidir.  İnsan doğasının gerektirdiği 

hedefe ulaşmak için ‘iyi’ bir dünya fikrine ilgi duyan ve insani açıdan iyileştirilmiş bir gelecek 

tasavvuruna sahip olan bireylerin varlığı son derece önemlidir. Bütün bunlardan hareketle, 

diyor Kant, insan eğitimi söz konusu olduğunda (i) insan disiplinli olmalıdır. Kant açısından 

disiplin, insanın hayvani (animality) olarak ifade edilebilecek davranışlarının bireye ve topluma 

zarar vermelerini engellemeye çalışmak demektir. Bu nedenle disiplin, yalnızca 

barbarlığın/vahşiliğin ehlileştirilmesi (taming) olarak anlaşılabilir. (ii) Eğitimin ikinci bir hedefi 

de insanın kültürlenmesini sağlamaktır. Kültür, eğitim ve öğretimi içerir. Herhangi bir amacı 

gerçekleştirmek için yeterli olan bir melekenin varlığıdır.  (iii) eğitim aynı zamanda bireye bir 

sağduyu (prudent) da kazandırmalıdır. Bu, uygarlaştırma denilen belli bir kültür biçimini 

gerektirir. (iv) Kant’ın dikkat çektiği en önemli husus ise eğitimin ahlaki açıdan taşıdığı 

değerdir. Eğitim aracılığıyla insandan sadece her türlü amaç için yetenekli olması 

beklenmemeli aynı zamanda iyi amaçlardan başka hiçbir şey seçmeme eğilimini kazanması da 

ondan beklenmelidir.7 Bu bakış açısına göre eğitim ahlaktır; ahlaki bir öznenin varlığını 

sağlamaktır. Ahlaki kültürden yoksun olarak yetişen birinin, Kant açısından, kötü bir insan 

olması da kaçınılmazdır. 

O halde ‘insan’ olarak tanımlanma ile verilen eğitim arasında sıkı bir ilişki vardır. İnsan 

olmanın varoluşsal anlamını kavramak için eğitim çok önemli bir değere sahiptir. Çünkü insan 

olmanın tam olarak neye tekabül ettiği bilinerek ancak insani anlamda gelişmek mümkün 

olabilir. Charles Taylor’a göre bir insan, bir kişi veya bir ben olmanın ne olduğuna yönelik bir 

analiz yapıldığında benlik ve ‘iyi’nin ya da başka bir şekilde benlik ve ahlakın ayrılmaz bir 

şekilde iç içe geçmiş temalar olarak ortaya çıktığı görülmektedir.8 Kişinin kim olduğunu 

bilmesi; kendi kimliğinin bilincinde olması ahlaki alanla ilişkili olan bir durumdur. Sözgelimi, 

‘iyi nedir? kötü nedir? yaşanmaya değer olan şey nedir?’ gibi sorular ahlaki alana ilişkin 

sorulardır. Burada kişin ahlaki kimliği ile kişinin kendi istikametini belirleme arasında özsel bir 

bağlantı söz konusudur. Kişi hakkında konuşulurken doğal olarak ahlaki karakteri hakkında da 

konuşmak gerekmektedir. Kişinin eylemlerini yönlendiren temel ahlaki bir çerçeve söz 

konusudur. Nitekim, kimliğimiz, bizim için neyin önemli olup neyin olmadığını anlamamıza 

imkân tanıyan şeydir.9  

O halde ‘insani gelişim’ veya ‘insan olma’ ile eğitim arasında özsel bir bağlantı vardır. İnsan 

olmanın genel amaçlarını kavramak, onların farkına varmak için eğitim çok önemli bir değere 

sahiptir. Çünkü insan olmanın tam olarak neye tekabül ettiği bilinerek ancak insani anlamda 

gelişmek mümkün olabilir. Buna göre olguların-verilerin öğrenilmesi veya aktarımı olarak 

tanımlanan bir eğitim anlayışının ‘insan olma’ kimliğini inşa etmesi imkânsızdır. Nitekim 

sadece olguların veya verilerin aktarımı ile ‘iyi’ insan olma arasında doğrusal bir ilişki söz 

 
6 Kant, “Lectures on Pedagogy”, s. 442. 
7 Kant, “Lectures on Pedagogy”, s. 444. 
8 Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, Harvard University 

Press, 1989), s. 2. 
9 Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity, s. 28-30. 
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konusu değildir. Bu çerçeveden bakıldığında eğitimin temel anlamı ‘insan olma’ kimliğini 

oluşturmaktır. Bir eğitimci olmak, bütün insanların ‘iyi’ birer insan olarak yaşamlarını 

sürdürebilme kapasiteleriyle ilgilenmektir. ‘İyi’ bir yaşam için kişilerin kendilerini öğrenmeleri 

veya kendi varoluşsal anlamlarının farkına varmaları zorunludur.10 Eğitimin nihai amacını salt 

bilişsel gelişim gibi bir referansa indirgemek çok anlamlı görünmemektedir ve okullar 

bireylerin sadece zekalarının eğitildiği bir yer olarak anlaşılmamalıdır. Her eğitim kurumunun 

ve her eğitim çabasının temel amaçlarından biri ahlaki gelişimi sağlam olmalıdır.11  

2.ÖĞRETMEN TUTUMLARI VE DEĞER İÇSELLEŞTİRME 

Hiç kuşkusuz ahlaki gelişimin eğitimin tam/doğru hedeflerinden bir olduğunu söylemek bir 

şeydir; bu gelişimin nasıl sağlanacağına yönelik kapsayıcı bir açıklama yapmak başka bir 

şeydir. Sözgelimi, ahlaki gelişim nasıl sağlanacaktır? Öğretmenlerin ahlaki gelişim konusunda 

ne tür sorumlulukları vardır? ahlaki gelişim ile öğretmenleri tutumları arasında doğrusal bir 

ilişki var mıdır? Ahlaki değerlerin içselleştirilmesi (veya içselleştirilmemesi) konusunda 

öğretmen tutumları ne düzeyde etkili olmaktadır? 

Elbette ahlaki gelişim sadece öğretmenin işi değildir; fakat öğretmen bu sürecin en önemli 

kişisidir. Takip edilen yöntem, pedagojik yaklaşım veya öğretmen tutumu değer içselleştirmeyi 

sağlayan veya engelleyen bir duruma dönüşebilir. O nedenle öğrencide ahlaki bir gelişimin 

nasıl sağlanacağı ve değerlerin öğrenciler tarafından nasıl içselleştirildiği tartışması pedagojik 

bir tartışmayı gerektirmektedir. Öncelikli olarak denilebilir ki öğretmek ahlaki bir eylemdir: 

öğretmeyi ahlaki bir çaba yapan şey, onun diğer insanlarla ilgili olarak girişilen insan eylemi 

olmasıdır. Bu süreçte adil, doğru, güvenilir ve erdemli olan şeyler her zaman mevcuttur. Bir 

öğretmen bir öğrenciden başka bir öğrenciyle bir şey paylaşmasını istediğinde, okul 

bahçesindeki bir anlaşmazlıkta öğrenciler arasında karar verdiğinde, kimin birinci, ikinci, 

üçüncü olacağına ilişkin prosedürler belirlediğinde veya bir öğrencinin sağlığını başka bir 

öğretmenle tartıştığında hep ahlaki hususlar mevcuttur. Öğretmenin davranışı her zaman ve her 

şekilde ahlaki bir meseledir. Yalnızca bu nedenle, öğretmenlik son derece ahlaki bir faaliyettir 

ve öğretmenin ahlakı, öğrencinin ahlakı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Öğretmen, 

öğrenciler için bir modeldir; dürüstlük, adil oyun, başkalarını düşünme, hoşgörü ve paylaşma 

gibi özellikleri öğrenci tarafından taklit edilerek öğrenilir. Başka bir deyişle, öğrenci 

öğretmenin sınıfta yaptığı bu eylemleri adeta gözlemleyerek, taklit ederek ve tartışarak 

öğrenir.12 

Elbette bu süreçte değerlerin içselleştirilmesi (internalization) son derece önemledir; çünkü 

değer içselleştirmesi ahlaki gelişimi kolaylaştıran bir durumdur. Burada sözü edilen 

içselleştirme, ahlaki davranışın ödül umudu veya ceza korkusu gibi dış baskılar nedeniyle değil, 

bunun altında yatan değerlerin içsel olarak motive edilmesi nedeniyle gerçekleştiğini ima 

eder.13Başka bir deyişle, içselleştirme, başlangıçta bireyin dışında olduğu varsayılan değerlerin, 

 
10 Angus Brook, “What is Education?: Re-reading Metaphysics in Search of Foundations”, New 

Blackfriars, Vol. 94, No. 1049 (2013), s.44-49.  
11 Nel Noddings, Caring, (California: University of California Press, 1986), s. 172-173. 
12 Merle J. Schwartz, “Teacher Education for Moral and Character Education” Handbook of 

Moral and Character Education, ed. Larry P. Nucci, Darcia Narvaez, (New York: Routledge, 

2008), s. s. 590. 
13 Joan E. Grusec, “The Development of Moral Behavior and Conscience from a Socialization 

Perspective”, Handbook of moral development, ed.  Melanie Killen, Judith Smetana, (New 

Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2006), s. 243-244. 
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bireyin düşünce ve eylemlerine dahil edilmesi sürecidir.14 O nedenle tek yönlü bir içselleştirme 

anlayışı fazlasıyla eleştirilere açıktır; ve bu türden bir içselleştirme anlayışının ahlaki gelişimle 

sonuçlanması kolay değildir. Öyleyse öğrencilerin ahlaki eylemleri üzerinde etkili olan bir 

öğretmen: (i) Başkalarına bariz bir ahlaki ilgi ve özen gösterir (ii) Başkalarının (öğrencilerin) 

entelektüel veya duygusal gelişimine bağlılığı gösteren eylemlere sahiptir (iii) Ahlaki ifadeleri, 

anlayışı ve eylemleri arasında uyum vardır (iv) Kendine ve başkalarına hareket alanı tanır (v) 

Kendi eylemleri üzerinde derin düşünme ve akıl yürütme becerisini gösterir (vi) Başkaları için 

(toplumsal yarara uygun olacak şekilde) kendi davranış ve duygularını düzenler (vii) Empati 

kurma ve sorumluluk alma gibi niteliklere sahip olur.15 

3. SONUÇ 

Sonuç olarak ahlak eğitimi ve dolaysıyla birine iyi olmayı öğretmek eğitimde zor bir süreçtir; 

çok ciddi bir pedagoji gerektirmektedir. Öğrenci tarafından içselleştirilmeyen bir değerin ahlaki 

gelişimle sonuçlanması kolay değildir. Öğretmenin bu süreçteki tutumu öğrencinin ahlaki 

gelişimini doğrudan etkilemektedir. O nedenle öğretmen eğitimine bu anlamdaki (karakter ve 

değer eğitimine yönelik) bir pedagojinin eklenmesi son derece önemlidir. 
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ABSTRACT 

The roots of ancient sport, as its name implies, go back to ancient Iran and the rituals of 

Mithraism, in which believers pray and learn morality and humanity in cave-shape temples 

built in connection with running water. After the advent of Islam and the fall of the ancient 

religions, temples gave way to Zurkhanehs, and athletes who, while learning moral teachings, 

cultivated physical strength to resist external enemy forces and internal oppression, grown in 

those Zurkhanehs. With a tendency to Sufism, Shi`ism and following the first Imam of the 

Shiites, athletes became heroes and knights, many of whom today, after hundreds of years, are 

still the cultural myths of the people of Iran. The ancient sports such as wrestling are a symbol 

of human and moral virtues, the promotion of which can lead to the growth and development 

of the moral beauty and chivalry culture among all athletes in various sports and lead to 

institutionalize characteristics of heroism and magnanimity in society. Ancient sports 

exercising tools, art and architecture of Zurkhaneh, poems, rituals and personalities form the 

nature of Zurkhaneh and ancient sports have a great impact on the formation of heroic identity 

and the way to perform the sport movements with the special instruments of Zurkhaneh, 

which is accompanied by epic and religious poems. In fact, Zurkhaneh instruments, the type 

of poems that are recited and the existence of epic and religious patterns complement each 

other. This process increases the effect of Zurkhaneh on the formation of athletic and heroic 

identity among sportsmen. 

Keywords: Ancient Sports, Zurkhaneh, Wrestling, Chivalry culture. 
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ÖZET 

İnsanlık tarihi ile neredeyse aynı yaşta olan eğitim öğretim taşıdığı değer bakımından hemen 

her dönem üzerinde önemle durulan bir alan olmuştur. Toplumların ihtiyaç, beklenti ve 

ideallerine göre şekillenen bu kavramlar birçok bileşeni içerisinde barındıran bir muhtevaya 

sahiptir. Ancak eğitim öğretim bugünkü şekline oldukça uzun bir süreçte birçok değişim ve 

dönüşüm geçirerek gelmiştir. Zaman içerisinde birikimli olarak ilerleyen bu kavramlar çeşitli 

uygulamalarla toplumlara yön vermiş ve onlar için hayati önemini devam ettirmiştir. Tarih 

bakıldığında medeniyetin ilerlemesi ve varlığını sürdürmesinin yegâne sağlayıcısının eğitim-

öğretim olduğu açıkça görülmektedir. Toplumlar kendilerini var eden kültürün sürekliliği 

sayesinde geçmiş deneyimlerinin üzerine köklü medeniyetler inşa edebilmiş ve eğitim 

öğretimle birlikte toplumsal hayatın devamlılığını sağlamışlardır.     

İslam eğitim düşüncesi de uzun bir süreçten geçerek bugünkü durumuna gelmiştir. İslam’dan 

önce Câhiliyye Dönemi olarak bilinen devri yaşayan Arap Yarımadası’ndaki eğitim anlayışı 

hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Toplumun eğitim öğretim anlayışında günlük hayata 

dair temel bilgilerin öğretildiği ve çocuğun eğitiminin babanın sorumluluğu altında kabul 

edildiği bir anlayışı görmek mümkündür. Kur’an’ın nazil olmasıyla birlikte filizlenen İslam 

eğitim düşüncesi Hz. Peygamber’in öncülüğünde yürütülen faaliyetlerle hızlanmış ve kısa 

zamanda İslam’ı kabul eden topluluklarla yayılmıştır. Eğitim öğretimin tarihi seyri içerisinde 

onun en önemli unsuru olan öğretmenliğin buradaki konumunun bilinmesi gerekmektedir. 

Çünkü öğretmenliğin hemen her dönem farklı toplumlarda farklı adlarla ve işlevlerle anılması 

bile bu mesleğin insanlık için vazgeçilmez bir değere sahip olduğunu göstermektedir. 

Öğretmenlik mesleğinin ortaya çıkışı, gelişimi ve çeşitli yönleriyle bilinmesi bu mesleğin 

niteliksel olarak daha iyi bir duruma gelmesi için de son derece önemlidir. Ancak öğretmenlik 

mesleğinin en önemli gereklerinden biri olan meslek etiğinin bilinmesi ve uygulanması da bir 

o kadar önemlidir. İslam eğitim düşüncesinde öğretmenlik meslek etiğini öğretmenlik alanında 

ilk çalışmanın sahibi olan İbn Sahnûn’un görüşlerinden hareketle ortaya konması bu alana 

önemli katkılar sağlayacaktır. Meslek etiği açısından ilk uygulamaların bilinmesi sonrakiler için 

de bir temel oluşturacak ayrıca meslek etiğinin geldiği noktayı görmemizi sağlayacaktır.  

 Anahtar Kelimeler: Eğitim, öğretim, etik, öğretmenlik mesleği, İbn Sahnûn, İslam eğitim 

düşüncesi.  
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ETHICAL PRINCIPLES OF THE TEACHING PROFESSION ACCORDING TO İBN 

SAHNÛN 

 

ABSTRACT  

Education, which is almost as old as the history of humanity, is an area that has been emphasized 

in almost every period in line with its value. This concept, which is shaped according to the 

needs, expectations and ideals of the societies, has a content that includes many components. 

However, education has come to its current form by going through many changes and 

transformations in a very long process. Progressed cumulatively over time, education have 

directed societies with various applications and sustained its vital importance for them. Looking 

at the history, it is clearly seen that education is the sole provider for the progress and survival 

of civilization. Thanks to the continuity of the culture that created them, societies have been 

able to build deep-rooted civilizations on their past experiences and have ensured the continuity 

of social life through education.  

The idea of Islamic education has also passed through a long process and reached its present 

state. There is not much information about the understanding of education in the Arabian 

Peninsula during the period of time known as the Age of Ignorance before Islam. It is possible 

to grasp an attitude about the understanding of education of the society in which basic 

information about daily life is taught and the education of the child is accepted under the 

responsibility of the father. Sprouted with the revelation of the Qur'an, the idea of Islamic 

education accelerated with the activities carried out under the leadership of the Prophet and 

spread to the communities that embraced Islam in a short time. It is necessary to know the status 

of teaching, the most important element of education, within the historical course of education. 

Even the fact that teaching is known with different names and functions in different societies 

in almost every period shows that this profession has an indispensable value for humanity. 

Knowing the emergence, development and various aspects of the profession of teaching is also 

highly important for this profession to become better qualitatively. However, knowing and 

applying professional ethics, which is one of the most important requirements of the profession 

of teaching, is just as important. Introducing the teaching profession ethics in Islamic 

educational thought, based on the views of Ibn Sahnûn, the owner of the first study in the field 

of teaching, will make significant contributions to this field. Knowing the first practices in terms 

of professional ethics will form a basis for the next ones and will also enable us to understand 

current situation of professional ethics.     

Keywords: Education, teaching, ethic, profession of teaching, Ibn Sahnûn, Islamic 

educational thought. 

 

1. GİRİŞ: ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ 

Meslek (profession) kavramı Bakırcıoğlu’na göre, “bir kimsenin yaşamını sürdürmek ve 

geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş ya da çeşitli kuruluşlardaki benzer iş ya da konumlar 

(pozisyonlar) grubu. Meslek, başkalarının yararına mal ve hizmet üretmek olarak da 

tanımlanıyor” (Bakırcıoğlu, 2012: 1376). Ancak yapılan işin meslek sayılabilmesi için hem 

uzun bir sürece hem de belli koşulların gerçekleşmesine ihtiyaç vardır. Bir işin meslek olarak 

kabul görmesi için topluma hizmet etmesi, üyelerinin belli bir eğitimden geçmesi, mesleki 

anlamda yapılan işin kolektif bir özelliğe sahip olması, toplumun ihtiyacı olan alanlarda 

topluma karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirme bilinciyle hareket etmesi ve toplum 

kesimlerince kabul edilen bir alan olması gerekir (Arslan, 2005: 79-80). Toplum tarafından 

kabul görme bir mesleğin meslekleşme yolundaki önemli adımlardan biridir. Bu kabul, ilgili 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
218



meslek topluma hizmet ettiği zaman toplumun da onu korumasıyla ortaya çıkmaktadır. Toplum 

nazarında öğretmenlik de bu mesleklerden bir tanesidir; çünkü öğretmenlik diğer mesleklerin 

taşıdığı özelliklere sahiptir (Tezcan, 1985: 328-329). Bir başka ifadeyle “Bir uğraşın meslek 

özelliği taşıması için yasal düzenlemesi, belli bir eğitimi, statüsü, kuralları, ölçüleri (normları) 

ve kullandığı belli araç gereçleri olmalıdır” (Bakırcıoğlu, 2012: 1376). 

Meslek kavramı kadar mesleğin üyelerinin de belli vasıflara sahip olması gerekmektedir. 

Elbette ki insan manevi bir yapıya sahiptir ve insanın manevi yönünü de inanç ve ahlâk 

meydana getirmektedir. Manevi boyutu görmezden gelindiğinde insan işinde ne kadar iyi olursa 

olsun meslek ahlâkından yoksun olan kişiler mesleğine ve içerisinde bulunduğu cemiyete bir 

katkıda bulunamadıkları gibi zarar bile verebilmektedirler (Bayraktar ve Bezirci, 2017: 14). Bir 

toplumun sahip olduğu değerler sistemi, kültürü, inançları, normları davranışların etik ölçülere 

uygunluğunu etkilemektedir. Meslek etiği insanla alakalı olan mesleklerde uyulması gereken 

davranış esaslarını ifade eder. Meslek etiğinin gelişimi ve sürekliliği o mesleği icra edenlerin 

bu kurallara uyma ve bunları korumada gösterdikleri hassasiyete bağlıdır (Gözütok, 1999: 86). 

Diğer meslekler gibi öğretmenlik mesleğinin sahip olduğu belli norm, değer ve semboller aynı 

zamanda onun mesleki kültürünün de bir ürünüdür (Erden, 2005: 30). Öğretmenlik dâhil hangi 

meslek olursa olsun “çalışma ahlâkına sahip olup olmamak bir kişilik özelliği olduğu kadar 

aynı zamanda kültürel bir olgudur ve her kültürel olgu gibi eğitimle aktarılabilir.” (Arslan, 

2005: 52). Öğretmenlerin şahsiyetini meydana getiren vasıflar mesleği açısından uygun değilse 

ne kadar bilgi birikimi olduğu, hangi metodu ne kadar etkili kullandığının bir önemi yoktur. 

Öğretmenlerin mesleğe kabulünde şahsiyet vasıfları uygun olanların seçilmesi mesleğin de 

itibar ve değerini artıracaktır (Çamdibi, 2018: 40). 

Nasıl ki bir yörede yaşayan kişilerin o yörenin gerektirdiği değerlere göre hareket etmesi 

gerekiyorsa bir mesleği icra eden kişiler de o mesleğin gerektirdiği değerlere uymakla 

yükümlüdür (Başaran, 1984: 53). Aydın’a göre mesleki etik, bütün mesleki uğraşların iyi ve 

doğruya yönlendirilmesi konusunda ilkeler koyan, meslek üyelerinin kişisel arzularını ve belli 

bir çizginin dışına çıkmalarını önlemeye çalışan, mesleki idealleri geliştiren ve ilkesiz üyeleri 

meslekten dışlayan bir ilkeler dizgesidir (Aydın, 2003: 140). İş hayatının gerekleri olarak 

bilinen ahlâki standart ve prensipler ise iş ahlâkını belirleyen esaslardır. Bu esaslara uyma 

konusunda meslek üyelerinin yetiştirilmesi kişinin etik ilkelere uygun hareket etmesi 

noktasında önem taşımaktadır (Bayraktar ve Bezirci, 2017: 22-23). Bir meslek gurubuna ait 

bireyin meslek ahlâkı ilkelerine uygun hareket etmesi aynı mesleğin diğer üyelerini de bu yönde 

olumlu olarak etkilemektedir. Mesleğe dâhil olan kişilerin herhangi bir sözleşme ya da yemin 

ortada olmasa dahi o mesleğin içindeyse ahlâki ilkelerine de uyması gereklidir (Arslan, 2005: 

83). 

Akıl yürütme yeteneği insanı birtakım öznelliklerden ve içinde bulunduğu toplumun değerlerini 

sorgulamadan kabul etmekten koruyan en önemli özelliğidir (Haynes, 2014: 52). Meslek etiği, 

bir konuda çatışan yönlerin bulunması nedeniyle ortaya çıkan etik ikilemlerden ve karşılaşılan 

çeşitli durumlarda kendine daha uyanı seçmekten kaynaklı etik olmayanı tercihte bulunmaktan 

dolayı ortaya çıkan etik sapmalardan olumsuz etkilenmektedir (İşgüden ve Çabuk: 2006: 63). 

Aybek ve Karataş, öğretmen adaylarının etik ve öğretmenlik meslek etiği hakkındaki 

görüşlerini belirlemek amacıyla yapmış oldukları araştırmada öğretmen adaylarının etik 

kavramı ile kural, doğruluk-yanlışlık, saygı, ahlâk, dürüstlük, evrensellik, mesleki sorumluluk, 

vicdanlı olmak, topluma uygunluk ve adalet kavramlarını ilişkilendirdiklerini tespit etmişlerdir 

(Aybek ve Karataş, 2016: 106).  

Öğretmenler eğitim programını uygularken kendi düşüncesini taşıyan eğitim felsefelerine göre 

onu değişime uğratabilmektedirler. Bu durumun en önemli sakıncası öğretmenlerin eğitimin 

temel ilkelerine ters düşen tutum ve davranışlar içiresine girmesi nedeniyle öğrencilerini 

başarısızlığa sürükleme ihtimalinin bulunmasıdır (Başaran, 1984: 83-86). Öğretmenler ahlâki 
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gerekçeler nedeniyle zaman zaman kuralları göz ardı etmek zorunda kalabilirler. Burada 

öğretmenin kuralları uygulama ya da uygulamamada hangisinin en uygun olduğu noktasında 

ahlâki yargıya varması gerekir (Haynes, 2014: 211). Bireyin tek başına kaldığında 

gerçekleştirdiği eylemlerinde hukuk kuralları gibi güçlü zorlayıcı yaptırım mekanizmaları 

olmadan yine de ahlâki davranması etiğin kişinin karakteri ile de yakından ilgili olduğunu 

ortaya koymaktadır (Bayraktar ve Bezirci, 2017: 18). Meslek ahlâkı daha çok o mesleğin 

mensuplarının vicdanına hitap eden bir yapıya sahiptir. Meslek ahlâkına dair ilkeler meslek 

üyelerince paylaşılan ilkeler olmalı ve meslek mensuplarının kişisel düşüncelerine göre değil 

mesleğin kendisi tarafından belirlenen yaptırım ve ödüllendirme sistemi özelliği taşımalıdır. 

Ancak bir meslek ahlâkı ilkesinin de meslek mensuplarınca yerine getirilmedikçe işlerlik 

kazanması mümkün görünmemektedir (Arslan, 2005: 83).  

Kişilerin karşılaştığı birçok durumda ona etik seçimler konusunda bir çerçeve sunmadaki amaç 

yapılacak etik seçimlerde insanların seçenekler üzerinde düşünmelerine, hangi nedenle bunu 

yapıp yapmamaları gerektiği anlamında yardımcı olmaktır (Haynes, 2014: 54). “Meslek ahlâkı 

belli bir mesleğin mensuplarının uyması gereken ahlâki ilkelerdir. Bu ilkeler genellikle 

toplumsal kültür ve değerlerden bağımsızdır” (Arslan, 2005: 108). Mesleklerin en genel etik 

amacı üyelerinin bilgisizlik ya da kişisel eğitimlerinden kaynaklı etik dışı davranışlarının önüne 

geçmede bir çerçeve belirlemektir (Aydın, 2003: 140). Bu nedenle çalışma ahlâkının 

oluşturulması ile bu çerçeveye belli değerler sistemi oluşturulmaya çalışılmaktadır. “Çalışma 

ahlâkı dendiğinde ilk akla gelen çalışmaya ve işe karşı geliştirilen kişisel tutum ve 

davranışlardır. Ancak bu tutum ve davranışlar elbette içinde yaşanılan toplumun kültür ve 

değerlerinden etkilenecektir” (Arslan, 2005: 107-108). Öğretmenlik mesleğinde de iş ve 

meslek ahlâkı öğretmenlerin kararlı tutumları sayesinde yerleşme imkânı bulacaktır. Eğitim 

faaliyetlerinde öğretmenlerin kendi uygulamaları hakkında neyi, nasıl yapacakları konusunda 

akıl yürütmelerine etik yardımcı olmaktadır. Bu akıl yürütme aynı zamanda etiğin de 

ilerlemesini sağlamaktadır (Haynes, 2014: 53). 

Öğretmen okul içerisinde planlı etkinliklerle, belli programlar doğrultusunda öğrencilere bilgi 

ve beceri kazandırır. Bunu yaparken de yetiştirdiği kişi konusunda gerek ailesine gerekse 

toplum ve devlete karşı sorumluluğu bulunmaktadır (Erden, 2005: 28-29). Öğretmenler 

mesleğin etik ilkelerine uygun hareket ederek öğrenciler arasında zengin-fakir, başarılı-

başarısız şeklinde ayrım yapmaksızın herkese adaletli davranmalıdır. Öğrencilere yaklaşımında 

onlarla empati yaparak velilerinin sosyo-ekonomik düzeylerine bakmaksızın eşitliğe uygun 

tutum takınmalıdır. Doğruluktan, dürüstlükten şaşmadan, her durumda objektif davranarak 

güven veren bir kişi imajı ile öğrencilerine örnek teşkil etmelidir. Öğretmenin mesleki anlamda 

kendini sürekli geliştirmesi de oldukça önemlidir. Öğretmen etiğin önemli parçalarından biri 

olan ve onu ayakta tutan toplumsal değerlerin korunması için de gayret göstermelidir. Bunların 

yanında öğretmenin etik ilkelere uygun hareket edebilmesi için mesleki yeterliliğe uygun olarak 

profesyonel şeklide yetişmiş olması gerekir (Ilgaz ve Bilgili, 2006: 205-207). Öğretmenin 

kendisinden gerek mesleki gerekse kişilik bakımından birçok niteliğe sahip olması 

beklenmektedir. Çünkü eğitimden beklenen amaç ve hedefler ancak mesleki yeterliliğin 

yanında olumlu kişilik özelliklerine sahip öğretmenlerle sağlanabilmektedir. Çocukların okula, 

sınıfa, arkadaşlarına uyumunu ve eğitime ısındırılmasını sağlamak kaygı ve korkularını 

azaltmak öğretmenlerden beklenen temel görevlerdir (Gündoğdu, 2020; 206-207).   

Aydın, okulda etik eğitimin gerekli olduğunu ifade ederken bu eğitimin amaçları konusunda; 

bireylerde etik duyarlılık yaratılarak eylemleri hakkında yapılacak doğru şeylerin farkına 

varması sağlanmalı, etik farkındalık yaratıldıktan sonra da birey kendi şahsi çıkarlarını etik 

değerlerin üzerinde tutmama konusunda söz vererek sözüne sadık kalmasına zemin 

hazırlanmalıdır. Böylelikle kişi etik değerlere uygun davranma konusunda kararlılık 

göstermeye başladıktan sonra içsel ve dışsal anlamda ne kadar baskı altında olursa olsun etik 
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ilkeleri ihlal etmeme hususunda doğru ve iyi olanı tercihte etik cesareti gösterebilecektir 

(Aydın, 2019: 29).  “Öğretmenlerin zayıf bir eğitim vermelerinin suçunu, çalışma koşulları, 

veli etkisi ya da maddi desteğin eksikliği gibi dış etkenlere yüklemeleri ile kendi öğretme 

yetilerinin sorumluluğunu almaları arasında ince bir çizgi vardır” (Haynes, 2014: 96). Bu 

nedenle “mesleki bir etkinliğin veya hizmetin toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için bir 

özdenetimden geçmesi önemlidir. Bu noktada, mesleki etik bir çeşit özdenetim işlevi görür” 

(Coşkun ve Çelikten, 2020: 692).  

Bayraktar ve Bezirci, çalışmalarında herkesçe kabul edilen genel etik kuralları: dürüstlük, 

tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, gizlilik, adalet, bağlılık, hukukun üstünlüğü, sevgi, saygı, 

hoşgörü, bilgili olmak, şeffaf olmak, tutarlı olmak, sorumluluk sahibi olmak, kişisel hak ve 

özgürlüklere saygılı olmak, birlik ve beraberliği sağlamak, doğayı ve canlı hayatı korumak, 

hesap verebilmek şeklinde ifade etmişlerdir (Bayraktar ve Bezirci, 2017: 41-49).  

2. PROBLEM 

Günümüzde önemi giderek artan kavramların başında gelen etik, artık meslekler açısından 

üzerinde hassasiyetle durulan alanlardan bir tanesi olmuştur. İş ve meslek ahlâkının gelişimi bir 

anda ortaya konan ilke ve esaslara göre değil uzun süreli deneyim, ahlâk, kültür, değer, din ve 

daha birçok faktörün işin içerisine girdiği bir süreçle şekillenmiştir. Bu anlamda dinlerin genel 

olarak ahlâk alanına, daha sınırlı bakacak olursak eğitimin ahlâki boyutuna önemli katkılar 

sunduğu söylenebilir.     

Güçlü bir ilim ve eğitim geleneğine sahip İslam Medeniyeti, henüz ilk asırlardan itibaren pek 

çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da Batı eğitim düşüncesine önemli katkılar sunmuştur.1 

Geçmişe yönelik eğitim geleneğinin izi sürüldüğü takdirde karşımıza İslam medeniyeti 

çıkacaktır. Bu durum öğretmenlik mesleğinin gelişimi ve bu mesleğin gerektirdiği etik 

nitelikler söz konusu olduğunda da geçerlidir. İslam eğitim düşüncesinde hemen bütün eserler, 

eğitimi etikle ilişkilendirmiş, eğitimi etikten bağımsız düşünmemiştir. İslam eğitim klasikleri 

arasında öncü niteliğe sahip bir eser olan Âdâbu’l-Muallimîn de özellikle öğretmenlik 

mesleğine dair ortaya koyduğu görüşleri itibariyle önemli bir referans kaynağıdır. 

Yaşanan gelişmelere bağlı olarak genel anlamda uygulamalı etik, özelde de meslek etikleri etik 

konusunu güçlü bir şekilde gündeme taşımıştır. Çeşitli meslek dallarında oluşabilecek etik 

ihlâlleri önlemek, meslek elemanlarının etik standartlara uygun bir şekilde çalışmalarını 

sağlamak adına meslek etiği ilkeleri belirlenmekte ve etik kodlar yazılmaktadır.  

Millî Eğitim Bakanlığı da 2015 yılında yayımladığı bir genelgeyle öğretmen ve okul 

yöneticilerinin uymaları gereken etik ilkeleri belirlemiştir:2  

I. Öğrenciler ile İlişkilerde Etik İlkeler: Sevgi ve Saygı, İyi Örnek Olma, Anlayışlı ve Hoşgörülü 

Olma, Adil ve Eşit Davranma, Öğrencinin Gelişimini Gözetme, Öğrenciye Ait Bilgileri 

Saklama, Menfi Psikolojik Durumları Yansıtmama, Kötü Muameleden Kaçınma.  

II. Eğitim Mesleğine İlişkin Etik İlkeler: Mesleki Yeterlilik, Sağlıklı ve Güvenli Eğitim Ortamı, 

Sağlama, Mesai ve Ders Saatlerine Uyma, Hediye Alma, Kişisel Menfaat Sağlama, Özel ders 

Verme, Bağış ve Yardım Talebinde Bulunma. 

 

 
1 Khalil A. Totah, The Contribution of The Arabs to Education, Columbia University Bureau of Publications, 

New York City, 1926; Jack Goody, Avrupa’da İslam Damgası, trc. Şahabettin Yayçın, Etkileşim Yayınları, 

İstanbul, 2005, ss.23-24.  
2 http://personel.meb.gov.tr/genelge_gorus_yonerge/ET%C4%B0K%20GENELGE.pdf  
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Bu çalışmanın temel problemi de ilk İslam eğitim klasiği kabul edilen İbn Sahnûn’un Âdâbu’l-

Muallimîn isimli eserinde MEB genelgesinde belirtilen “Eğitim Mesleğine İlişkin Etik 

İlkeler”in nasıl değerlendirildiğidir.  

3. ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ  

Bu çalışmanın amacı öğretmenlik ve etik ilişkisi bağlamında İbn Sahnûn’un öğretmenlik 

meslek etiğine dair görüşlerini ortaya koymaktadır. Böylelikle konuya tarihi ve dini 

perspektiften bir katkı sunmak amaçlanmıştır.   

Öğretmenlik meslek etiği açısından ilk uygulamaların bilinmesinin sonrakiler için bir temel 

oluşturacağı düşünülürse, bu tür eğitim tarihi çalışmalarının meslek etiğinin gelişimine katkılar 

sunacağı düşünülebilir.  

4. YÖNTEM 

Bu araştırma, nitel araştırma deseninde doküman analizine dayalı bir çalışmadır. Doküman 

analizi, araştırmanın amacına uygun olarak kaynaklara ulaşmada ve elde edilecek verilerin 

tespit edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, çalışılacak konular ile ilgili olarak 

yazılı ve basılı belgelerin analizini içerir.3 Bu yöntemle metin ya da metinlerden oluşan bir 

kümenin içindeki belli kelime ya da kavramların varlığı belirlenmeye çalışılır. Araştırmacılar 

bu kelime ve kavramların varlığını, anlamlarını ve ilişkilerini belirleyip analiz ederek 

metinlerdeki mesaja ilişkin çıkarımlarda bulunurlar.4 

Bu çalışmada doküman analizine tabi tutulacak eser, İbn Sahnûn’un Âdâbu’l-Muallimîn adlı 

eseridir. Başka bir ifadeyle çalışmaya konu olacak veriler, bu eserden üretilecektir. Faruk 

Bayraktar’ın “Eğitim ve Öğretimin Esasları” ismiyle yayımladığı tercüme eser, araştırmaların 

verilerine kaynaklık edecektir. 

5. İBN SAHNÛN’UN HAYATI VE EĞİTİM ANLAYIŞI 

İnsan hem yaşadığı çevreden etkilenmekte hem de onu etkilemektedir. Çevrenin etkisi insanın 

çevresine etkisinden daha güçlüdür; ancak söz konusu bir peygamber, bir âlim, şair, mütefekkir 

olunca bu durum değişmektedir. Onların yaşayışları, söz ve fikirleri uzak yakın çevreyi, herkesi 

hem yaşadığı an içinde hem de nesiller boyu etkisi altında bırakabilir. Tıpkı Kuzey Afrika’da 

Kayrevan şehrinde bulunan İbn Sahnûn’ de olduğu gibi (Bayraktar, 2009: 26-28). İbn Sahnûn, 

Kayrevan’da H.202/M.817’de doğmuştur. Kuzey Afrika’da o dönemde Mâlikî Mezhebi’nin 

önemli isimlerinden olan babası Sahnûn’dan Kur'an, temel dini bilgiler ve fıkıh alanında iyi bir 

eğitim almıştır (Bakkal, 1999: 300). İbn Sahnûn’un asıl adı Abdüsselam b. Said Habib et-

Tenuhi olmakla birlikte Ebu Abdullah Muhammed ismiyle de bilinmektedir. İbn Sahnûn’a 

keskin zekâsından dolayı devrindeki bir kuşa benzetilerek “Sahnûn” lakabı verilmiştir 

(Tavukçuoğlu, 1997: 267). İbn Sahnûn, devrinde meşhur âlim Ebü'l-Hasan Muhammed b. Nasr 

b. Hadram'dan münazara dersleri ve Abdullah b. Ebû Hassân el-Yahsubî, Mûsâ b. Muâviye es-

Sumâdıhî, Abdülazîz b. Yahyâ el-Medenî el-Hâşimî, Abdülmü'min b. Müstenîr el-Cezerî ve 

Baki b. Mahled'den de hadis eğitimi almıştır (Bakkal, 1999: 300). İbn Sahnûn H.235/M.849-50 

yılında doğu seyahatine ilim öğrenmek ve Hac görevini yapmak için giderken önce Kahire'de 

Şafii Mezhebinin önde gelen âlimlerinden el-Müzenî ile görüşmüştür. Mısır ziyareti esnasında 

da birçok âlimle görüşüp hac vazifesini tamamladıktan sonra Medine'ye geçerek tabi olduğu 

mezhebin önde gelen âlimlerinden olan Ebû Mus'ab ez-Zührî ve Ya'küb b. Humeyd b. Kâsib'le 

görüştü. Seyahatini ilimle geçiren İbn Sahnûn yine burada hadis konusunda Ebu Mus'ab ve 

Selerne b. Şebib en-Nîsâbûrî'den ders dinlemiştir (Bakkal, 1999: 300-301). İbn Sahnûn, hac 

farizasını yerine getirmek üzere gittiği Mekke’de Ebu Mus'ab Ahmed b. Ebi Beler ez-Zühri'nin 

 
3 Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayıncılık, 19. Baskı, Ankara, 2009, s.183-184 
4 Şener Büyüköztürk vd., Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, 21. Baskı, Ankara, 2021, s.250. 
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ders sohbetine katılmış ve burada ez-Zühri'ye sorular yöneltirken ki ilmi ve fikri zekâsı ez-

Zühri’nin dikkatini çekmiştir. Onun Sahnûn ailesinden İbn Sahnûn olduğunu öğrenince de 

evinde misafir etmiştir. İbn Sahnûn Medine’de kaldığı süre içinde İmam Mâlik’in arkadaşları 

ez-Zühri, el-Kasib, Seleme b. Şebib en-Nişaburi ve diğer birçok âlimle görüşmüş, yaptığı bilgi 

alışverişleriyle ünü âlimler arasında hızla yayılmıştır (Bayraktar, 2009: 11-12).  

İbn Sahnûn ve babası Sahnûn Kayrevan’da ilmi çalışmalarıyla haklı bir şöhret edinmişlerdi 

(Bakkal, 1999: 301). İlmi bilgisiyle her alanda geniş bir bilgi birikimine sahip olan İbn Sahnûn, 

devrin âlimlerinden biri olan babası Sahnûn ile münazaralar yapacak kadar yetkin bir kişiydi. 

Ehl-i Sünnet mezhebinin önde gelen savunucularından biri olan İbn Sahnûn özellikle 

meselelere delil getirmedeki becerisiyle tanınmıştır. Babasının ders halkası yanında kendi ders 

halkası da olan İbn Sahnûn babası ölünce ders meclisinin başına geçecek kadar da ilmi otorite 

sahibidir (Bayraktar, 2009: 7). İbn Sahnûn, Kayrevan’da kadılık görevini yerine getirirken 

halka karşı terbiye ve nezaket yüklü tavrı takınmış, meselelere karşısı nifak ve fesada 

düşmemek için dikkatli ve ihtiyatlı davranmıştır (Tavukçuoğlu, 1997: 268). Hizmetli, 

çalışmasında İbn Sahnûn’un kadılığı zamanında maaş ve hediye almayı reddettiğini, herkese 

her zaman eşit ve adaletle davrandığını belirtmiştir.  Bu sebeple de devrinin önde gelen dört 

kadısından biri olarak anıldığını, meselelere hâkim tutumuyla devrinde öne çıktığını, kazâ ve 

hizbe faaliyetlerinin Afrika’da İslam kurumlarının yerleşmesine öncü olduğunu ifade 

etmektedir (Hizmetli, 2004: 201). Fıkıh alanında devrinde otorite olan İbn Sahnûn, aynı 

zamanda cedel, münazara, hadis, kelam, tarih, edebiyat alanlarında da yetkin bir âlimdi (Bakkal, 

1999: 301).  

Babası, İbn Sahnûn’un eğitimi konusunda ihtimam göstermiş, özel ilgi ile onu iyi bir şekilde 

yönlendirmiştir. Devrin önde gelen âlimlerinden olan babası İbn Sahnûn’un eğitimiyle 

ilgilenecek olan mürebbilere oğlunun terbiyesinde kaba, sert yöntemler olan dayak ve azarlama 

yerine çocuğu tanıyarak, yumuşak davranıp ilgi göstererek güzel sözler söyleyip gerektiğinde 

de överek yaklaşılmasını tembih etmiştir (Bayraktar, 2009: 10). İbn Sahnûn, Kayrevan’da 

ilmiyle geniş bir çevre edinmiş, halk tarafından o kadar çok sevilmiştir ki H.256/M.869’da 

öldüğünde babasının yanına defnedildiği zaman türbesinin bulunduğu yerde günlerce yas 

tutulmuş, dükkân ve okullar dahi tatil edilmiştir. İbn Sahnûn, eğitim, tarih, teracim; İslami 

ilimler alanında da hadis, fıkıh, kelâm gibi pek çok farklı alanlarda 200 dolayında eser veren 

ender âlimlerden bir tanesidir. İbn Sahnûn, İslam eğitim tarihinde yazılan ilk eserin de sahibi 

olmakla birlikte fıkhi yönü daha güçlüdür. Eğitim alanındaki görüşlerini İslam fıkhını temele 

alarak ortaya koymuştur (Bakkal, 1999: 301). İbn Sahnûn’un Âdâbu’l-Muallimîn adlı eseri 

eğitim öğretime dair meseleleri içermesi ve fıkhi bir yaklaşımla işlemesi açısından hem öncü 

olmuş hem de alanında kaleme alınan ilk eser olmuştur (Bayraktar, 2016: 25). Ekici, 

çalışmasında İbn Sahnûn’un Âdâbu’l-Muallimîn eserinin günümüz din eğitimi alanına ışık 

tuttuğunu belirtmiş, İbn Sahnûn’un eğitim alanındaki sorunlara getirdiği çözümlerin hala 

geçerliliğini korur nitelikte olduğunu, bunların da yalnız din eğitimine değil eğitimin genel ilke 

ve yöntemlerine yönelik fikirler olduklarını ifade etmiştir (Ekici, 2019: 369-370). İbn 

Sahnûn’un eğitimle ilgili olan eseri Âdâbu’l-Muallimîn’ de yaşadığı dönemle ilgili eğitimdeki 

sorunları, fakih olması cihetiyle, İslam hukuku çerçevesinde Hz. Peygamber’in 

uygulamalarından da örnekler vererek fikirlerine dayanak oluşturmuştur (Tavukçuoğlu, 1997: 

270). 

İbn Sahnûn’un eğitim görüşlerinin yer aldığı Âdâbu’l-Muallimîn eseri on bölümden oluşmuş 

ve eserdeki bölümler arasında ehemden mühime doğru giden bir sıralama yapılmıştır. Her 

bölümde farklı konulara temas eden İbn Sahnûn yaptığı nakiller ve açıklamalarla çocuklarının 

eğitim öğretimi konusunda çeşitli prensipler ortaya koymuştur Bu eserin yazma nüshaları 

incelendiğinde altı adet nüshadan ibaret olduğu görülmektedir. Bilindiği kadarıyla İbn 

Sahnûn’un eğitim alanında bu eserden başka bilinen bir eseri de yoktur (Bayraktar, 2009: 24-
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27). İbn Sahnûn’ un eğitim düşüncelerini öğretmenlik mesleğine dair çeşitli konular etrafında 

ortaya konduğu Âdâbu’l-Muallimîn adlı eserinde mesleğin etik alandaki ilk nüvelerine dair 

araştırma ve bulgular aşağıda ayrıntılı olarak tahlil edilmiştir.  

6. BULGULAR VE YORUM 

Etik konusu çalışmanın başından itibaren öğretmenlik mesleği etrafında kapsamlı bir şekilde 

ortaya konulmuştur. Bu kısımda üzerinde durulan etik ilkelere dair başlıklar çalışma içerisinde 

geçen öğretmenlik meslek etiği ilkeleri bağlamında değerlendirmeye alınmıştır. Zira İbn 

Sahnûn’un bulunduğu dönemin şartları ve günümüz şartları göz önüne alınarak bu çalışmadaki 

bulgular ortaya konmuştur. Çünkü geçmişten günümüze öğretmenlik meslek etiğine dair birçok 

faktörün bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal gelişmeler 

olmak üzere çeşitli nedenden dolayı değişime uğradığı da unutulmamalıdır.  

6.1. İbn Sahnûn’un Görüşlerinde Öğretmenlik Mesleğine Dair Etik İlkeler  

6.1.1. Mesleki Yeterlilik 

İbn Sahnûn, devrin âlimlerinden İbn Mesûd’un insanlar için zaruri olan üç şey hakkında bilgi 

verirken söylediği üçüncü hususu aktarırken: “Halkın çocuklarını eğitip öğretecek ve buna 

karşılık da ücret alacak öğretmenlere ihtiyaç vardır. Aksi halde insanlar, okuma yazma 

öğrenemezdi” (İbn Sahnûn, 2009: 47) demektedir. Bu görüşle İbn Sahnûn öğretmenlik 

mesleğinin insanlık için sıradan değil oldukça önemli adeta vazgeçilmez bir meslek olduğunu 

belirtmiştir (Bayraktar, 2016: 28). İbn Sahnûn’a göre okuma ve yazma öğretme karşılığında İbn 

Vehb’in aktardığına göre Ata Muaviye döneminde şart koşularak ücret alınmış ve bu durumun 

o dönemde çirkin görülmediği de belirtilmiştir. Ayrıca İbn Vehb’in Hafs b. Meysere ve İbn-i 

Şihab’tan naklettiğine göre; “Sa'd b. Ebi Malik, Irak'tan bir adam getirdi de o, Medine'de 

çocuklara okuma-yazma öğretiyor halk da ona ücret veriyordu” (İbn Sahnûn, 2009: 47-48). 

Çünkü Kur’an’ın öğretilmesi ve yeni nesillere aktarılması gerekir ve elbette bunu sağlayacak, 

cahillikten bizleri kurtaracak en önemli kişiler öğretmenlerdir (Tavukçuoğlu, 1997: 271). Bu 

konuda, Hz. Peygamber’in de, bir kişinin başkasına yazı öğretmesini fidye sayması nedeniyle 

çocuğa yazı öğretmesi için birini tutmakta bir beis bulunmamaktadır (İbn Sahnûn, 2009: 90). 

Bu kanaate göre de bir kişi çocuğuna Kur’an’ın yarısını, dörtte birini veya belli bir kısmını 

öğretmesi amacıyla belli bir vakit için öğretmen tutarak onunla anlaşma yapabilir (İbn Sahnûn, 

2009: 89). Bütün bu açıklamalardan öğretmenliğin meslek olarak tanınmasının İslam eğitim 

düşüncesinde nasıl ortaya çıktığını görmekteyiz. Elbette ilk başlarda mesleki yeterlilik alanında 

aşırı uzmanlaşmadan bahsetmek çok mümkün olmasa da zamanla bu alanda mesleki yeterlilik 

kriterleri giderek artmıştır. Geleneksel İslam eğitim anlayışında öğretmenlerin bilgi, görgü, 

yetenek ve ahlâk bakımından aranan yeterlilikleri taşıması gerekmekteydi. Çünkü öğrenim 

görmek isteyen kişilerin öğretmenleri seçerken donanımlı olmalarına, kaliteli ve şöhret sahibi 

olmalarına baktıkları bilinmektedir (Nazıroğlu, 2020: 82-83). Günümüzde de öğretmeler bu 

görevi yapmak için yükseköğrenim görmüş işinde uzmanlaşmış kişiler olmalıdır (Başaran, 

1984: 148). Bunun yanında öğretim işinde öğretmenlik meslek bilgisine sahip olmaları da 

gerekir (Erden ve Fidan, 1996: 60). Hatta öğretmenin alan bilgisini iyi bilmesi de tek başına 

yeten bir husus olmamakla birlikte bildiğini nasıl öğreteceğini iyi bilmesi de gerekir. Bu 

nedenle mesleğin icrası ile ilgili bilgi ve becerileri edinmesi önemlidir (Çakır, 2017: 248). Bu 

bağlamda İbn Sahnûn, öğretmen öğrencileri yazı öğretmek ve imtihan etmek maksadıyla belli 

bir vakit belirlerse bu uygulama sayesinde çocukları eğitmek, ıslah etmek, ilimde yükseltmek 

kolay olur (İbn Sahnûn, 2009: 65) diyerek öğretmenin öğretim becerisine ve yöntem bilgisine 

dikkat çekmiştir. Öğretmen öğrencilerinde gerçekleşmesini beklediği davranış değişikliklerini 

ve öğrenme düzeylerinin durumunu ölçmek için ölçme değerlendirme tekniklerini iyi bilmeli 

ve sonuçlar konusunda sorumlu olduğu kişilere de mutlaka dönüt vermelidir (Çakır, 2017: 247). 

İbn Sahnûn, öğretmenin yerine bırakacağı kimse Kur’an’ı hatmetmiş ya da iyice öğrenmiş; 
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öğretmene de artık ihtiyaç duymayacak derecede yetkinse öğretmene yardım edebilir çünkü bu 

durum çocuğun da menfaatinedir. Ayrıca öğretim için yerine bırakacağı kalfanın kendi kadar 

donanımlı ve yetişmiş bir kimse olmasına dikkat etmelidir (İbn Sahnûn, 2009: 61-62). Eğitim 

işinde çalışanların hizmet içi eğitim ihtiyaçları bilginin sürekli yenilenmesi ve bilimin 

ilerlemesi nedeniyle diğer mesleklere oranla daha fazladır; çünkü bu değişime ayak 

uydurabilmek için kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekmektedir (Başaran, 1984: 13). 

Unutulmamalıdır ki bireyleri biçimlendirme konusunda her konuda medenice davranmayı 

bilen, nezâketli ve kendisini iyi yetişmiş bir öğretmene ihtiyaç vardır. “Bu kitapla 

öğretilemeyecek ve öğrenilemeyecek bir sanattır” (Locke, 2004: 79). İbn Sahnûn, “öğretmenin 

ders saatinde çocuklardan başka bir şeyle meşgul olması -mesela birisiyle konuşması bile- helal 

değildir. Ancak o, ders vermediği bir sırada başka biri ile konuşabilir. Fakat konuşurken bir 

yandan da çocukları gözetleyip, çalışmalarını kontrol etmesi gerekir” (İbn Sahnûn, 2009: 62) 

derken aslında öğretmenin mesleki yeterliliğine de atıfta bulunmuştur. Mesleki yeterlilikte 

meslek sevgisini bir adım öne taşıyarak öğretmenin çocuklar için çalışması hatta kendisini 

onlara adaması gerektiğini de (İbn Sahnûn, 2009: 65) ifade etmiştir.  

Öğretmenlerin genel kültürü ve özel alan bilgisi iyi olmalıdır ki öğrencileri verdikleri bilgi 

noktasında tatmin edebilsinler. Onların ilgi ve dikkatini çekemeyen bir öğretmen işinde gereği 

kadar etkili olamaz (Çamdibi, 2018: 17). Bu konuda İbn Sahnûn, öğretmen çocuklardan 

boşaldığı zaman kendi veya başkaları adına ilmi eser yazabilir (İbn Sahnûn, 2009: 66) görüşüyle 

aslında bir anlamda öğretmenin kendisini geliştirmesi yönünde yapacağı çalışma ve bunu 

yapabilme koşulunu da ifade etmiştir. Neticede öğretmen alanı ile ilgili bilgileri iyi bilmeli, 

alanına dair gelişmeleri yakından takip etmeli ve araştırma yaparak kendini geliştirmelidir 

(Erden, 2005: 43). Bu bağlamda İbn Sahnûn, öğretmenin, çocuklar yazı ile meşgulken ya da 

birbirlerine imla ettirirken kendisine ihtiyaç duymadıkları zamanlarda ilimle meşgul olabilirler 

(İbn Sahnûn, 2009: 84-85) demiştir. Çünkü öğretmenin de mesleği ile ilgili konularda kendini 

geliştirmesi ve alanıyla ilgili yeterli donanıma sahip olmasının yanında onun hayatına ve 

kişiliğine yarayacak bilgi ve kültür birikimine sahip olması da gerekir. Kısaca öğretmenin 

toplumsal hayatta sahip olduğu rolleri gerçekleştirmek için iyi bir genel kültüre de ihtiyacı 

vardır (Nazıroğlu, 2020: 158). İbn Sahnûn, öğretmenin mesleki sorumluluğunu yüksek gördüğü 

için çok çalışması gerektiğine yönelik güçlü vurgu yapmıştır. Bu hususta öğretmene hatim 

bahşişi gerektiren durumlarda açıklamada bulunurken de çocuk yazılanları heceleyemediği ve 

Kur'an harflerini tanıyamadığı zaman öğretmene bir şey verilemeyeceğini hatta öğretimde 

öğretmenin başarısızlığı ortaya çıkar ve bununla tanınırsa cezalandırılıp öğretmenlikten el 

çektirilmesi gerektiğini ifade etmiştir (İbn Sahnûn, 2009: 84-85). Öğretmen mesleki 

bakımından yeterli kabiliyete sahip değilse, mesleğini de severek yapmıyorsa ya da mesleğinde 

kendisini geliştirme, yetiştirme konusunda istekli değilse başarılı olamaz (Bayraktar, 2020: 

123-124).  

Öğretmenin mesleki yeterliliği konusunda öğrencisini tanıma ve ona uygun öğretim vermenin 

önemine dair İbn Sahnûn, bazı çocuklar kolay öğrenirken bazıları zor öğrenir, öğretmen 

bazılarına çok vakit harcayıp zorlanırken bazılarına da kolay öğretir (İbn Sahnûn, 2009: 83) 

der. Mesleki açıdan iyi yetişmiş bir öğretmen öğrencilerinin gelişim düzeylerinin farklı 

olduğunu bilerek onların anlayabileceği tarzda eğitim vermede sabırlı davranmalıdır 

(Bayraktar, 2020: 138). Yine bu bağlamda öğretmenin mesleği ile ilgili yöntem ve teknikleri 

de bilmesi gerektiğini ifade eden İbn Sahnûn, öğretmenin muayyen zamanlarda örneğin 

çarşamba günü öğleden sonra ile perşembe günlerini Kur'an'ı dinlemeye ayırarak öğrencilerin 

talim ve arz ile öğrenme durumlarını yoklaması gerekmektedir (İbn Sahnûn, 2009: 68-69) der. 

Unutulmamalıdır ki öğretmen, öğrencinin anlayışını aşacak şekilde öğretmekten ve aklının 

kavrayamayacağı bilgileri vermeye çalışmaktan uzak durmalıdır; çünkü öğrenci anlayamadığı 
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için ilimden soğuyup aklı karışabilir. Hoca ancak öğrencisinin kendi aklı ile bir şeyi kavrayacak 

seviyeye geldiği zaman ona o gerçeği söyleyebilir (Gazali, 2016: 247-248). 

6.1.2. Sağlıklı ve Güvenli Eğitim Ortamı Sağlama 

Öğretmenler kendilerine verilen ders görevlerini yerine getirirken serbest zamanlarda da 

öğrencileri gözlemelidir. Öğrencilerin yetişmesi noktasında her fırsattan istifade ederek hizmet 

etme bilinciyle görevini bağlılıkla sürdürmeli, öğrencilerine öğrenme etkinliklerinde rehberlik 

ederek tutum ve davranışlarıyla da onlar için örnek teşkil etmelidir (Erden, 2005: 54). İbn 

Sahnûn’a göre; öğretmenin öğrenciler yanındayken kitap yazması dahi uygun değildir. Kendisi 

için vacip olan işi bırakıp da tali olan işi yapmamalıdır. Nasıl ki bir öğrenciyi diğerine öğretmesi 

için kendi yerine bırakamıyorsa, ders zamanı öğrencileri bırakıp başka bir şeyle meşgul olması 

uygun değildir (İbn Sahnûn, 2009: 66). Eğitimde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturma adına 

öğretmen çocuklardan mesul olarak çocukları gözetim altında tutmalıdır. Çocuklar mektebe 

döndükleri zaman da bizzat yoklama alıp gelmeyen öğrenci varsa durumu velilerine 

bildirmelidir (İbn Sahnûn, 2009: 61). İbn Sahnûn’un yaşadığı döneminde bile mektepteki 

çocukların başıboş bırakılmadığı derslerine düzenli olarak devam etmeleri için öğretmen 

tarafından yoklama yapılarak kontrol edildikleri görülmektedir (Bayraktar, 2016: 34). İbn 

Sahnûn, öğretmen tarafından devamsızlığın kontrol edilmesi gerektiğini ifade etmekle 

kalmamış bunu nasıl yapacağını göstermiştir. Ona göre öğretmen yoklama alarak tespitte 

bulunup durumu veliye bildirir ve böylelikle de öğrenci üzerinde ailenin de kontrol ve işbirliği 

sağlanmış olur. Bu yolla muhtemel devamsızlıkların da önüne geçilmiş olunur (Nazıroğlu, 

2020: 224). İbn Sahnûn’a göre; öğretmen ders vermediğinde bile öğrencileri başıboş bırakmaz, 

onları gözetler, çalışmalarını kontrol eder (İbn Sahnûn, 2009: 62). 

Öğretmenlerin görev ve sorumlulukları arasında olan sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı 

konusunda öğretmenin çocukları bırakıp bakması gereken kişilerin haricindeki kişilerin cenaze 

namazına gitmesi ücret alan bir kişi olması hasebiyle uygun değildir. Çünkü öğretmen asli 

görevini bırakıp ne cenaze namazına ne de hasta ziyaretine gitmemelidir (İbn Sahnûn, 2009: 

65) demiştir. Öğretmenler öğrencilerin yakın çevresi ve topluma faydalı olacak bireyler 

olmaları için çok çalışması gerekir. Bu nedenle günümüzde de öğretmenler ilgili mevzuatta 

eğitim öğretim zamanı mecburi durumlar dışında yıllık izin alamamaktadırlar. Çünkü öğretmen 

olmadığı zamanlarda öğrencilerin motivasyonu ve başarısı düşmektedir (Ekici, 2019: 378). İbn 

Sahnûn’a göre, öğretmenin “öğrencileri eğitmesi, öğüt vermesi, onları koruyup kollaması, 

gözetmesi ve iyi idare etmesi öğretmenin (önde gelen) görevleri arasındadır" (İbn Sahnûn, 

2009: 71). Ayrıca İbn Sahnûn, öğretmenin birini araması için çocuğu bir yere göndermesinin 

caiz olmadığı görüşündedir. Bu durum çocuğun babasının veya velisinin izni dâhilinde ve 

çocuğu öğretimden alıkoymayacak, onu başka bir şeyle çok meşgul etmeyecek kadar yakın bir 

yer olduğu takdirde mümkündür (İbn Sahnûn, 2009: 61).  

6.1.3. Mesai ve Ders Saatlerine Uyma  

Mesleğini gerçekten seven bir öğretmen öncelikli olarak öğrencileri ve mesleği ile ilgilenir. 

Görevinden her ne şekilde olursa olsun kaçmaz ve başka işle meşgul olmaz. Mesleğinin 

değerini, önemini, yüceliğini bilir ve toplum içinde onu en iyi şekilde temsil eder (Bayraktar, 

2020: 124). Öğretmenin ders saatlerine uyması konusunda Sahnûn, hatim zamanı öğretmenlerin 

halkında kabulüne göre o gün için veya o günün bir kısmında öğrencilere izin verebileceğini 

ifade etmiştir. Ancak öğretmen öğretim ücretini velilerden aldığı için daha fazla izin verebilme 

konusunda velilerin tümünün iznini alması gerekmektedir (İbn Sahnûn, 2009: 58-59) diyerek 

de bunun koşulunu ortaya koymuştur Öğretmenin öğrencilerine izin vermesi onun ücretini 

verenlerce kabul edilmediği takdirde uygun bulunmamıştır. Erdem ve Altunsaray’a göre, 

öğrenciler potansiyellerine uygun olarak eğitim hakkından en üst seviyede faydalanacak şekilde 

eğitim alabilmelidir. Bu bakımdan öğretmenin dersine vaktinde gelmesi, ders saatlerine riayet 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
226



etmesi, dersini işlerken öğrenciyi oyalayıcı etkinliklerle uğraşmaması öğretmenin eğitim 

etiğine uygun hareket etmesinin gereğidir (Erdem ve Altunsaray, 2016: 25).  Bu bağlamda İbn 

Sahnûn’da; öğretmenin ders verirken görevi gereği çocuklardan başka bir işle uğraşması, 

herhangi bir kişiyle konuşması ona helal değildir. Öğretmen ancak ders vermediği zamanlarda 

başka işlerle meşgul olabilir veya başka kişilerle konuşabilir (İbn Sahnûn, 2009: 62). Öğretmen 

dersini aksatmamalı, dersine ne geç gelmeli ne de erken ayrılmalıdır. Böyle yapan bir öğretmen 

öğrencileri üzerinde mesleği adına kötü bir intiba bırakır (Bayraktar, 2020: 125). Çünkü 

öğretmen ancak ders süresini verimli bir biçimde kullandığında öğretim hedeflerine daha kolay 

ulaşmaktadır. Bunun için de öğretmenin derslere hazırlıklı ve zamanında gelmesi, ders 

materyallerini önceden hazırlaması, sınıfın kurallarını oturtması ve artan zamanı da etkili 

planlaması gerekmektedir (Erden, 2005: 45). Öğretmenin mesai saatlerine uyması hakkında İbn 

Sahnûn, bayram ve hatim günlerinde izin bir gündür. Dolayısıyla çocukların öğretmenine 

hediye getirmesi karşılığında öğretmenin dersi tatil etmesi uygun değildir (İbn Sahnûn, 2009: 

59-60). Çocukların hakkı konusunda hassas tavrını ortaya koyan İbn Sahnûn, öğretmenin ancak 

ders dışı zamanlarda, öğrenciler olmadığında kendine ait işleri yapabileceğini; fakat çocuklar 

varken kendisine vacip olan öğretim işini bırakıp bu işleri yapmasının uygun olmayacağını 

ifade etmiştir. Çünkü öğretmenin öğrencileri diğerlerine öğretmesi amacıyla yerine 

bırakmasının bile uygun görülmediği bir yerde ders zamanı öğretmenin öğretim işinden başka 

bir işle meşgul olması caiz olmaz (İbn Sahnûn, 2009: 66). Öğretmenlerden beklenen dersin 

zamanını iyi kullanmaları ve öğrencilerin vakitlerinden alan her türlü duruma müsaade 

etmemelidir. Bu nedenle kendisi de derste başka şeylerle meşgul olamamalı, derse giriş ve 

çıkışlarında zamana dikkat etmeli, dersle ilgisi olmayan konulara girmemeli ve dersin 

hazırlığını önceden planlamalıdır ki zamanı etkili ve verimli kullanabilsin (Çakır, 2017: 245-

246).  

6.1.4. Hediye Alma  

Meslek yaşamının sağlıklı bir şekilde devamı o mesleğin mensuplarının çalışma ahlâkına uygun 

hareket etmesinden geçmektedir. Meslek mensuplarının buna uygun hareket etmemesi 

mesleğin saygınlığını olumsuz etkilemektedir (Bayraktar ve Bezirci, 2017: 23-24). İbn 

Sahnûn’a göre; öğretmen gerek aylık gerekse yıllık bir ücret karşılığı öğretim veriyorsa ona 

hediye vermek gerekmez; ancak belli bir ücret karşılığında okutmuyorsa velilerce verilenleri 

kabul eder, verilmezse de bir şey talep edemez. Öğretmen velinin bilgisi dâhilinde çocuklara 

fazla izin verdiği zaman öğretmene hediye vermek velilerin isteğine kalmıştır (İbn Sahnûn, 

2009: 59) ifadesiyle öğretmenlere ödenecek ücretinin dışında hediye verilmesine yönelik 

tavrını ortaya koymuştur. Ancak öğretmene hediye verme konusunda dönemin şartlarına göre 

uygulamanın nasıl olması gerektiğini de açıkça ifade etmektedir. İbn Sahnûn’a göre 

bayramlarda öğrenci öğretmen istemeden örfe uygun bir şeyi gönül rızasıyla hediye olarak 

verebilir, şeklinde kanaatini de belirtir. Ancak öğretmenin öğrencilerden böyle bir şeyi talep 

etmesi ona haram olduğu gibi getirmeyen öğrencileri hediye getirmesi için tehdit etmesi veya 

dövmesi de doğru değildir. Hediye getirilince de karşılığında öğrencilere dersi tatil etmesi de 

uygun değildir; çünkü bu durum öğrencilerin öğretmene hediye getirmesini teşvik etmekte 

olduğu için mekruh sayılmıştır (İbn Sahnûn, 2009: 60). Ayrıca çocuğun öğretmene hediye veya 

başka bir şey getirmesi nedeniyle öğretmen çocuğa izin veremez "İşte bu sebeple birçok 

öğretmen şahit olarak kabul edilmemiştir. Çünkü onlar, Üzerlerine düşeni yerine 

getirmiyorlar” (İbn Sahnûn, 2009: 59). Öğretmenlik meslek etiği açısından hediye alma 

konusunda Erdemli ve Demir, yaptıkları çalışmada; öğretmenlerin öğrencilerinin verdikleri 

hediyeleri almalarının hediye veren öğrenciler ve vermeyenlerle ilgili olarak eğitim alanında 

öğrenciler hakkında vereceği kararlarına etki ettiğini, tarafsızlık içinde davranmasını 

zorlaştırdığını ya da diğer öğrenciler gözünde hediye verenlere karşı öğretmenin taraflı tutum 

takınacağına karşı ön yargının gelişmesine neden olacağını, hediyelerin değerine göre bir 
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ayrıma neden olacağı ya da hiç alamayan öğrencilerin maddi durumlarını ortaya çıkaracağı için 

öğrencilerin kendilerini kötü hissedeceğini, hediye verenlerin de bir beklenti içinde 

olabileceğini, en önemlisi de hediye vererek bir şeyler elde etme beklentisinin öğrencilerin bir 

meslek sahibi olduklarında da hizmet verdikleri kişilerden beklenti içine girmesine neden 

olabileceğini ifade etmişlerdir (Erdemli ve Demir, 2018: 628).  

6.1.5. Kişisel Menfaat Sağlama  

Öğretmen ilim öğretmede bir karşılık veya mükâfat beklememeli; yalnız Allah’ın hoşnutluğunu 

istemeli, O’na yaklaşmak için ilim öğretmelidir. Çünkü ona bu mükâfatı kazandıracak olan da 

öğrencidir ve bu sebeple mükâfatı yalnız Allah’tan beklemelidir (Gazali, 2016: 242-243). 

Öğretmen ister maddi anlamda olsun ister başka şekillerde sağlanan çıkarlar olsun hiçbir şekilde 

öğrencisinden menfaat sağlamaya çalışmamalıdır (Çakır, 2017: 243). İbn Sahnûn, öğrenciler 

üzerinde öğretmenin bir tasarrufta bulunacağı zaman ne şeklide davranması gerektiği 

konusunda örnekle “Öğretmenin bir ihtiyacı için öğrenciyi bir yere göndermesi caiz değildir.” 

(İbn Sahnûn, 2009: 74) diyerek öğrencilere şahsi işlerini yaptırmaması gerektiğini 

vurgulamıştır. Öğretmen tarafından sözleşmesinde belirtilen ücretin üstünde bir şey talep 

etmesi, kendisi için çocuklardan bir şey istemesi helal değildir. Öğretmenin meşru olmayan bir 

şeyi istemesi ona haramdır (İbn Sahnûn, 2009: 59-60). Öğretmenin bilgili ve donanımlı 

olmasının yanında üstün bir karakter ve şahsiyet sahibi olması eğitimdeki başarısı açısından 

çok önemlidir. Sevilen bir öğretmenin eğitimde veremeyeceği davranış yoktur; ancak şahsiyet 

ve meslek ahlâkı zayıf olan bir öğretmenin de öğrencisine birçok açıdan zararı dokunacağı da 

açıktır (Bayraktar, 2020: 122-123). İnsan öncelikle güzel ahlâka sahip olmalı ve bu durum bir 

huy haline gelerek onu kötü işlerden uzak tutmalıdır (Cahız, 2019: 67). Öğretmenin kişisel 

menfaatleri doğrultusunda kendi yapması gereken işleri başkalarına yaptırmaya çalışmasıyla 

ilgili İbn Sahnûn, “dirre (kamçı) ve falaka satın almak çocuklara değil, öğretmene ait olduğu 

gibi, öğretim yeri kiralamak da ona aittir” (İbn Sahnûn, 2009: 68) diyerek öğretmenin işlerini 

başkasına yaptıramayacağını da ifade etmiş olmaktadır. Ayrıca öğretmenin yerine bakması için 

-çocuklar içinde Kur'an'ı hatmetmiş ve iyice öğrenmiş olup da öğrenmeye muhtaç 

olmayanlardan kendisi kadar yetkili ve yetişmişler hariç- çocuklardan birini kalfa (yardımcı) 

tayin etmemesi daha iyidir. Eğer böyle bir şey yapacaksa da yerine tayin edeceği kimsenin 

ücretini vermelidir (İbn Sahnûn, 2009: 59-60). Şeklindeki ifadesiyle de öğretmenin kişisel 

menfaatine uyacak şekilde değil de en uygun nasıl hareket edeceğini de göstermiştir. Ancak 

burada söylenmesi gereken önemli husus ise bireyin etik dışı uygulamalarında caydırıcı 

cezaların olmamasının onun bu davranışı tekrar etme olasılığını artırdığı gibi bu tarz durumlar 

etik ilkelere uyma noktasında diğer kişilere de kötü örnek olmaktadır (Bayraktar ve Bezirci, 

2017: 53).  

6.1.6. Bağış ve Yardım Talebinde Bulunma 

Öğretmenin vasıflı olması önemli olduğu için onu seçerken işinde iyi olabilecek kabiliyetli 

kimselerin tercih edilmesi gerekir. Bunun içinde mesleğin itibarının artırılarak öğretmenlerin 

maddi ve psikolojik tatmin gücünün de yükseltilmesi gerekmektedir (Parladır, 1986: 130). 

Öğretmenlik mesleği genelde toplumun alt sınıfından gelen kişilerin seçtiği bir meslek olarak 

dikkati çekmekle birlikte, mesleğin geliri de toplumsal statüsü de düşük olduğu için zamanla 

mesleği terk eden ve değiştiren oranı da yükselmektedir (Erden, 2005: 32-34). Ancak yine de 

her şeye rağmen öğretmen maddi olan dünyalık kaygılardan uzak durmalıdır. O kendi ve 

ailesine yetecek kadar maddi dünyalıkla yetinme ahlâkına ve kanaatkârlık anlayışına sahip 

olmalıdır (İbn Cemâa, 2019: 75).  İbn Sahnûn; çocuklar, öğretmene bayramda kendiliklerinden 

dilerlerse hediye getirirler, dilemezse getirmezler. Öğretmenin sözleşmesi gereği alacağı 

ücretin üstünde bir şey talep edemeyeceğini (İbn Sahnûn, 2009: 59) ifade etmiştir. Ancak 

dönemin öğretim anlayışı gereği hatimden sonra öğretmene hatim bahşişi vermek örfe uygun 

görünmektedir. Ancak İbn Sahnûn, Kur’an’dan başka bir kitabı bitirmek, ezberlemek, üçte bir 
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veya dörtte birini okumak hatim gerektirmemekle birlikte isteğe göre veli zenginlik ve fakirlik 

durumuna göre öğretmene bu iş için bahşiş verebilmektedir (İbn Sahnûn, 2009: 58) demektedir.  

Çünkü Malik, Muğire ve başka âlimlerimiz öğretmen, aydan aya ya da Kur'an'ın belirli bir 

kısmını öğretme karşılığında ücretle tutulmuş olsa bile öğretmene hatim bahşişi vermek gerekir, 

kanaatindedirler. Fakat başka da bir şey vermek gerekmez. Ancak çocuk yazılanları 

heceleyemez, Kur'an harflerini tanıyamazsa öğretmene bir şey verilmez (İbn Sahnûn, 2009: 87) 

ifadeleri ile meselenin gerekçesini ve sonuçlarını da ortaya koymuşlardır. Öğretmenlik 

mesleğinde aslolan maddi kaygı ve beklentilerden uzak bir şekilde fazileti, erdemi, ahlakı yeni 

nesillerin faydasına olanlarla zararına olanları öğretme konusunda sorumluluğunu yerine 

getirme anlayışıdır (Karadâvî, 2020: 28).  

7. SONUÇ VE ÖNERİLER  

Dünyanın en eski mesleklerinden biri olarak kabul edilen öğretmenlik aynı zamanda üzerinde 

en çok fikir beyan edilen alanlardan da bir tanesi durumundadır. Çalışmadan da anlaşılacağı 

üzere meslek açısından insanı temel değer olarak ele alan alanlardan bir tanesi durumunda olan 

öğretmenlik bu mesleği icra edenlerin mesleğin saygınlığına ve gelişimine katkı sunduğu 

mesleklerdendir. Çalışmada görüldüğü gibi mesleğin icrasında yapılan her uygulama doğrudan 

insana dokunduğu için öğretmenlik sorumluluk olarak önemi ve değeri yüksek bir iştir. 

Toplumun hemen her kesimine hitap eden eğitim öğretimde bu hizmeti alanlar ve bu hizmeti 

verenler arasında sıkı bir ilişki vardır. Öyle ki bu mesleğin girdisi olan insan, çıktısı haline 

dönüşürken artık ilk halinden farklı bir duruma gelmiştir. Bu bağlamda öğretim işinden 

öncelikli olarak sorumlu olan öğretmenin mesleki anlamda bilgi birikimi yüksek, alanında 

uzmanlaşmış, mesleki becerisi çok iyi olan ve kendisini de her anlamda yetiştirmiş bireylerden 

oluşması gerektiği açıktır. Ancak asıl uğraşı alanı insan olan bu meslekte bunlar da tek başına 

yeterli görülmemektedir.  

Çalışmada öğretmenin kendini öğrencilere adaması ve çok çalışması gerektiğinin 

vurgulandığını ve kendisini iyi yetiştirmesinin yanında toplumsal kurallara saygılı, veli ile iyi 

ilişkiler kuran, dürüst, ahlâklı, karakterli, saygı, sevgi, hürmet duygularına sahip adaletli, 

hoşgörülü, eşitlikçi, sorumluluk sahibi, mesleğine ve aynı zamanda bunların bütününü içine 

alan meslek etiğine sımsıkı bağlı kişiler olmaları gerektiği ifade edilmiştir. Öğretmenden 

beklenenler yanında kendisinden beklenmeyen davranışlar da çalışmada istenmeyen etik dışı 

davranışlar anlamında değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin kişisel menfaatini düşünerek maddi 

ve manevi kaygılarla kendisine yakışmayacak tutum ve davranışlar sergilemesi, öğretim 

hizmeti verdiği öğrenci ve onların velilerine kaba ve kötü muamelede bulunması, hakkı 

olmadığı halde hediye, yardım ve bağış talep etmesi, ders ve mesai saatlerine dikkat etmemesi 

gibi meslek etiğine uymayan davranışlardan uzak durmaları gerektiği İbn Sahnûn’un 

görüşlerinden hareketle örneklerle ifade edilmiştir. 

Bu çalışma İslam eğitim düşüncesinde öğretmenlik mesleğinin ortaya çıkışı, gelişimi ve çeşitli 

yönleriyle bilinmesinin bu mesleğin niteliksel olarak daha iyi bir duruma gelmesi için önemli 

olduğu kadar öğretmenlik mesleğinin en önemli gereklerinden biri olan meslek etiğinin ilk 

örneklerinin bilinmesi ve uygulanmasının da bir o kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu 

anlamda öğretmenlik meslek etiğini öğretmenlik alanında ilk çalışmanın sahibi olan İbn 

Sahnûn’un görüşlerinden hareketle ortaya koymak alana dair ilk temelin oluşturulması 

bakımından değerli olduğu görülmüştür. Ancak unutmamak gerekir ki öğretmenlik meslek 

etiğine dair ilk uygulamaların günümüzdeki eğitim anlayışındaki değişimden etkilendiği de 

açıktır. Hatta müfredat, uygulamalar, programlar ve daha birçok eğitim bileşeninin toplumsal, 

kültürel, ekonomik, siyasi vb. etkenlerden dolayı farklılıklar taşıdığı da aşikârdır. Öyle ki bu 

değişim eğitim, etik ve ahlâk alanında da birtakım değerlerin yeniden kurgulanmasına da neden 

olmuştur. 
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Ancak eğitim yanında ahlâk ve etik kavramları ne bir anda ortaya çıkan ne de değişime 

uğramadan sabit kalan alanlardır. İbn Sahnûn’un görüşlerinden hareketle öğretmen 

uygulamalarında günümüz etik anlayışına gelinceye kadar öğretmenlik meslek etiğine dair 

ilkelerin büyük bir kısmının çağlar boyu yaşanan değişime rağmen güncelliğini, geçerliliğini 

ve mesleki kapsayıcılığını koruduğu da görülmüştür.  
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ÖZET 

Filozofların çoğu tarafından ahlakın felsefesi olarak nitelendirilen etik “Burada şimdi ne 

yapmalıyım?” gibi ahlaki soruları geniş bir çerçeve içerisinde inceleyen ve genel olarak ahlakın 

uygulamaya yönelik kısmını ele alan bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır (Haynes, 2002). 

Kant’a (2007) göre; etik bir zihniyet felsefesidir, çünkü zihniyet eylemlerimizin ilkelerini 

oluşturur; zihniyet eylemlerimizin hareketle birleşmesidir. “Neyi, nasıl yapmalıyım?’’ 

sorularını sormak tüm alanlarda olduğu gibi erken çocukluk eğitiminde de son derece 

önemlidir. İlgili literatür incelendiğinde erken çocukluk döneminde etikle ilgili yapılmış farklı 

araştırmaların olduğu görülmektedir. Bu araştırmada 2012-2021 yılları arasında erken çocukluk 

döneminde etikle ilgili araştırmaların sistematik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 

nitel araştırma yöntemlerinden temel nitel araştırma kullanılarak desenlemiştir. Çalışma 

grubundaki makale ve tezlerin seçiminde Web of Science, ERIC ve TR Dizin veri tabanları 

kullanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda çalışma grubunu 16 makale ve iki tez olmak 

üzere 18 araştırma oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak araştırma inceleme formunun 

kullanıldığı çalışmada verilerin analizinde doküman analizine başvurulmuştur. Yapılan ilk 

analizler sonucunda sekiz araştırmanın nicel desende, beş araştırmanın nitel desende, bir 

araştırmanın karma desende desenlendiği ve dört çalışmanın derleme olarak hazırlandığı 

belirlenmiştir. Çalışma grubunu genellikle okul öncesi öğretmenlerinin oluşturduğu 

araştırmalarda, az da olsa öğretmen adayı, yönetici ve öğretim elemanlarıyla araştırmalar 

olduğu belirlenmiştir. Nicel araştırmalarda çalışma grupları 78 ile 500 kişi arasında değişirken, 

nitel araştırmalarda altı ile 35 kişi arasında değişmektedir. Analizler devam etmekte olup 

bulgular ilgili literatür ışığında tartışılacaktır.  

Anahtar kelimeler: Erken çocukluk eğitimi, etik, durum çalışması, literatür taraması 
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STUDIES ON ETHICS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION BETWEEN 2012-

2021: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW 

 

ABSTRACT 

Ethics, described by most philosophers as the philosophy of morality, "What should I do here 

now?" It emerges as a discipline that examines moral questions in a comprehensive framework 

and deals with the practical part of morality in general (Haynes, 2002). According to Kant 

(2007), ethics is a philosophy of mindset, because mindset forms the principles of our actions; 

mentality combines our activities with movement. Asking the questions "What and how should 

I do?" is extremely important in early childhood education, as in all areas. When the relevant 

literature is examined, it is seen that there are different studies on ethics in early childhood. This 

study aimed to systematically explore research on ethics in early childhood between the years 

2012-2021. The research was designed using basic qualitative research, one of the qualitative 

research methods. We used Web of Science, ERIC, and TR Index databases to select articles 

and theses in the study group. As a result of the examinations, the study group consisted of 18 

types of research, including 16 papers and two dissertations. In the study, in which the research 

review form was used as a data collection tool, document analysis was used in the analysis of 

the data. As a result of the first analyzes, it was determined that eight studies were designed in 

quantitative design, five studies were designed in qualitative design, one study was designed in 

mixed-method, and four studies were prepared as compilations. It has been determined that 

there are studies with pre-service teachers, administrators, and teaching staff, although the study 

group is generally composed of preschool teachers. While the study groups vary between 78 

and 500 people in quantitative research, it varies between six and 35 people in qualitative 

research. The analyzes are ongoing, and we will discuss the findings in light of the relevant 

literature. 

Keywords: Early childhood education, ethics, case study, literatüre review 
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POST-HİSTORİK DÖNEM AHLAKININ DEĞER KRİTERLERİ 
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ÖZET 

Bilim ve teknolojideki gelişmeler insanoğlunun insanlar arasında çeşitli araçlar kullanarak ve 

fiziksel anlamda beyne müdahale ederek bilgi ve duygu aktarımının yakın bir gelecekte uzak 

bir ihtimal olmadığı değerlendirilebilir. Bunun başarıldığı dönem (bu çalışmada post-historik 

dönem olarak adlandırılacak) bizim ahlaki değer yargılarımızı da gözden geçirmemiz gereken 

dönem olacaktır. Zira biz bu dönemde toplumda alışılagelen doğal yollarla dünyaya gelen 

insanlar yanında klon ya da yapay zekalar gibi farklı yollarla ortaya çıkarılmış insanlarla da 

beraber yaşayacağız. 

Biyolojideki çalışmalar beynimizin ahlaki davranışlarımızı kontrol eden kısmının, ön tarafta 

bulunan frontal lob olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu lobda meydana gelen bir hasar kişinin 

daha önce ahlaki kaygılarla yapmadığı bazı davranışları yaptığını göstermiştir. Bu durum 

ilerde hiçte uzak olmayan bir ihtimalle beynin bu bölgesinin tıbbi ve teknolojik olanaklarla 

tamamen kontrol altına alınabileceğini göstermektedir.  Biz, insanlara istenilen değerler 

dışarıdan bir müdahaleyle verilebilirse bu insanın/insanların davranışlarını da bu değerleri 

edinen/öğrenen insanlarla aynı kriterlere göre mi değerlendireceğiz? 

Kötü olduğu düşünülen bir davranışı, onu yapan kişi bunu bilerek ve isteyerek yaptığı için biz 

bu kişiyi olumsuz ahlaki yargılarla niteliyoruz. Burada kötü, onu yapan kişi tarafından bir 

yaşam tecrübesiyle öğrenilmiş, buna rağmen o kişi bunu yapmayı tercih etmiştir. Bir insanın 

zihnindeki bütün iyi ve kötü değer yargılarını değiştirmenin mümkün olduğu bir ortamda kişi 

kendisine yüklenen bu değerlere göre kötü davranışı yine bilerek ve isteyerek yapacak fakat 

önceden bir tecrübeyle ve bir süreçle bunları öğrenmemiş olacak. Bu durumda biz bu ikinci 

kişi için de öncekiyle aynı olumsuz ahlaki yargılarda bulunabilecek miyiz?  

Sonuç odaklı bir bakış açısıyla arzu edilen ‘iyi’ gerçekleştiği için sorun yok gibi görünüyor. 

Fakat aynı durumda ortaya çıkacak kötü davranışa karşı tutumumuz ne olacak? Bu değer 

yükleme işi diğerinin rızası dışında yapılmışsa her ikisine de aynı toplumsal tepkiyi vermemiz 

ne kadar doğru olacak? 

Biz bu tebliğde öğrenilen ve öğretilerek aktarılan ahlaki değerlerle değerlerin taşınmasının 

mümkün olduğu/olacağı bir ortamda taşınarak edinilen ahlaki değerleri karşılaştıracak ve 

değerler için mutlaklık ve rölatiflik açısından bazı kriterler ileri süreceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji ve Etik, Biyoetik, Ahlaki Değer. 
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ABSTRACT 

Developments in science and technology may consider transfering knowledge and emotions 

between people by direct intervention to the human brain through the use of various tools as 

not a distant possibility in the near future. The period in which this is achieved (which will be 

called the post-historical period in this study) will be the period when we should also review 

our moral values. Because in this period, we will live together with people who were born in 

natural ways, as well as people who were created in different ways, such as clones or artificial 

intelligence. 

Studies in biology have revealed that the part of our brain which controls our moral behavior 

is the frontal lobe.  It is observed that people with damaged frontal lobe are conducting 

behaviours that they have not done before the damage out of moral concerns. This shows that 

in the future, this part of the brain can be completely controlled with medical and 

technological facilities. If the desired values can be given to people by an outside 

intervention, will we evaluate the behavior of these people according to the same criteria as 

the people who acquire/learn these values?  

Because the person who commits a behavior that is considered to be bad does it knowingly 

and willingly, we characterize that person with negative moral judgments. Here, evil was 

learned by the person who made it with a life experience, even so said person preferred to do 

it. In an environment where it is possible to change all the good and bad value judgments in a 

person's mind, the person will knowingly and willingly commit the bad behavior according to 

these values imposed on him, but he will not have learned them through experience and a 

process beforehand. In that case, will we be able to make the same negative moral judgments 

about this second person as before? 

From a results-oriented perspective, the desired "good" seems to be okay, as it happens. But 

what about our attitude towards bad behavior in the same situation? If this value-attribution 

work is done without the consent of the other, how correct would it be for us to give the same 

social reaction to both? 

In this communique, we will compare the moral values learned and taught with the moral 

values acquired by being carried in an environment where it is possible to carry the values, 

and we will put forward some criteria for values in terms of absoluteness and relativity. 

Key Words: Technology and Ethics, Bioethics, Moral Values. 

 

1. GİRİŞ 

Bilginin yazıyla aktarılmaya başlanmadan önceki dönem için pre-historik dönem ifadesi 

kullanılmaktadır.1 Tarihten önceki dönem anlamına gelen bu ifadeye göre tarih yazıyla 

ilişkilendirilerek anlaşılan bir kavramdır. Biz gelişen bilim ve teknolojiyle yakın bir gelecekte 

bilgilerimizin (buna duyguların da eklenmesi mümkündür) yazıya veya yazılı materyallere 

ihtiyaç duymadan aktarılabileceğini ön görebiliriz. Biz bugün bunu silisyum2 gibi 

 
1 Encyclopedia of Human Evolution and Prehistory, ed.: Eric Delson, Ian Tattersall, John A. Van Couvering, 

Alison S. Brooks, New York: Garland Publishing, 2000, s. 1207 
2 Silisyum ve benzeri elementler bugün transistör teknolojisi ile özellikle bilgisayarlarda bilgi aktarımında 

kullanılan ve hayatımızı kolaylaştıran bir ehemmiyeti haizdir. Periyodik tabloda silisyumla benzer özellikler 

gösteren ve aynı sütunda yer alan karbon elementi canlı yaşamın kaynağı olup bununla silisyumla bilgisayarlar 

arasında yapılan işlemin canlılar arasında yapılmasının mümkün olduğunun düşünülmesi üzerinde durulması 

gereken hususlardan biridir. Biz bu çalışmada bunun teknik olarak ne kadar mümkün olduğunu tartışmak değil 
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elementlerle bilgisayarlar veya yapay zekâlar arasında yapabilmekteyiz. Şu anki bilgilerimiz 

benzer bir aktarımın insanlar (ve belki diğer canlılar) arasında yapılmasının da imkân 

dâhilinde olduğunu gösteriyor. Bunu şu şekilde ifade etmek de mümkündür: Bizim, gelecekte 

öğrenmek için yazıya çok fazla ihtiyaç duymayacak olabilmemiz yanında klasik eğitim ve 

öğretim yöntemlerimizi de gözden geçirmemiz gereken bir zaman dilimine girmemiz ihtimal 

dâhilinde görünüyor. Biz bu çalışmada, ön görülen bu dönem için tarih sonrası anlamına gelen 

post-historik dönem ifadesini kullanmayı tercih ettik. 

Ayrıca bu dönemin toplumsal yapısı içinde biz bugün ahlaki anlamda henüz yeteri kadar 

tartışılmadığını söyleyebileceğimiz klonlanmış insanlar ve gerçek türlerinden ayırt 

edemeyeceğimiz yapay zekâlarla beraber yaşayacağız. Burada şunu belirtmemiz gerekir ki 

bizim tespit etmeye çalıştığımız durum klonlamanın ne kadar ahlaki olduğu/olacağı sorunu 

değildir, biz mümkün olduğu takdirde klonlanmış insanlarla bir arada yaşayacağımız bir 

toplumda ne tür bir ahlak anlayışının sorunlarını ve ilkelerini tespit etmeye çalışacağız. 

Beynimizin çalışma sistemi üzerinde yapılan çalışmalar beynimizin ahlaki anlamda değer 

üreten bölümüne yapılacak müdahalelerle bu değerlerin bununla değişmeye müsait bir 

yapısının olduğunu göstermiştir. Bu alandaki ilk çalışmalar her ne kadar tedavi amaçlı olarak 

hastalar üzerinde çalışılmak üzere geliştirilmeye başlanmışsa da bundan daha ileriye 

gitmemek için elimizdeki zayıf gerekçemiz sadece geleceğin bilinmezliği olacak. Bilimsel 

çalışmalar beynin, ahlaki yargılarımızı yöneten bölümlerinin müdahaleye açık yapısını 

göstermektedir.3 Diğer bir deyişle biz beynin ilgili lobunda bazı müdahalelerle daha önce iyi 

dediğimiz bir davranışa kötü diyebilmekteyiz. Bu durumda değerlerimizi belirlerken hareket 

ettiğimiz tecrübe zemininin kaybolması bizi yeni bir bakış açısı geliştirmeye zorunlu hale 

getirmektedir. 

Toplumun kötü olarak nitelendirdiği bir davranışı yapmaktan kaçınan bir insan, beynin, 

davranışları ahlaken değerlendiren ve yöneten ilgili lobunda meydana gelen bir hasar ya da 

müdahale ile bu davranışı sorgulamadan yapar hale gelebilmektedir. Böyle bir durumda 

toplumun bu kişiyle ilgili yargısı hangi ilkelere dayanacaktır. Bu durum insanların kimyevi ve 

tıbbi maddelerle saldırgan ya da uysal yapılabilmesi olayını da içine alacak şekilde 

genişletilebilir. Burada bu maddelerin kullanılması iradeye bağlı bir durum olabilir itirazı bir 

çıkış yolu sağlıyor gibi görünmekle beraber irade dışında böyle bir etki ile yapılacak davranış 

neticesinde ortaya çıkan ahlaki ve hukuki sonuçların nasıl objektif bir şekilde 

değerlendirileceği daha fazla izaha muhtaç bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada 

sorumluluğun diğer insanlar için buna sebep olan insanlara yüklenmesi mantıklı bir çözüm 

yolu olarak görünmekle beraber bunun tespitinin mümkün olmayacağı durumların tasavvuru 

üzerinden geleceğin toplumlarını çözülmesi gereken çok daha karmaşık ahlaki sorunların 

beklediğini söyleyebiliriz. 

2. AHLAKİ DEĞERLERİMİZİ ŞEKİLLENDİREN ÖĞELER 

Biz ahlaki değerlerimizi yoğun olarak içinde yaşadığımız kültür çerçevesinde yaşayarak ve 

öğrenerek şekillendirdiğimiz bir gelenekten gelmekteyiz. Ahlaki anlamda bir eyleme iyi ya da 

kötü derken toplumsal ve kişisel yaşam tecrübelerimize dayanmaktayız. Burada bizi yargıda 

bulunmaya iten temel öğelerin başında fayda ve zarar olguları gelmektedir. Çoğunlukla bir 

davranışı yapmayı tercih ederken ya da davranıştan imtina ederken sonuçları itibariyle olumlu 

ve olumsuz tarafları hesaba katılmaktadır. 

 
bu ya da başka bir teknikle böyle bir aktarımın mümkün olacağı bir dönemin şartları üzerinde bir düşünce 

üretmeye çalışmaktayız. 
3 Manuela Fumagalli & Alberto Priori, “Functional and Clinical Neuroanatomy of Morality”, Brain (Journal of 

Neurology), 2012: 135, s. 2007 
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Toplumun bakış açısı ve davranışlarımızı değerlendirme biçimi bizim davranışlarımızı 

şekillendiren önemli bir unsurdur. Bu anlamda içinde yaşanılan toplumu dikkate almak 

ahlakın da temelini oluşturan önemli bir zemin olmaktadır. Toplumun değer yargılarını kabul 

etmek toplumda saygın bir yer edinmek için önemli görünmektedir. Toplumun tamamının ya 

da çoğunluğunun yanılmazlığını kabul etmek ayrı bir tartışma konusu olmakla beraber kişisel 

ahlakı şekillendiren en önemli unsurlardan birinin toplum olduğu yadsınamaz bir gerçektir.  

Çatışma ortamının, insanı zihnen rahatsız ettiği bir gerçektir. Bunun huzursuzluk olarak 

yaşamımıza yansıması bizi bu durumdan kurtulmak için çözümler üretme hususunda bir 

motive kaynağı olmaktadır. Çözümlerin zeminini toplumun ortak kanaatleri ve değerleri 

oluşturmaktadır. Birey kendisiyle aynı değerleri paylaşan, kendisine benzeyen kişiler arasında 

kendini güvende hissetmekte ve huzura/mutluluğa yaklaşmaktadır. Filozofların çoğu için 

ahlak felsefelerini üzerine kurdukları temel argüman herkesin mutlu yaşama arzusudur.4  

Kendisine aynı değerlerin yüklendiği ve bu değerlere göre hareket eden insanlardan oluşan 

toplumda çözüm üretilmesi gereken rahatsız edici bir sorundan bahsedilmeyecektir. 

Dolayısıyla böyle bir toplumda biz nihai gayesi mutluluk olan bir ahlaktan söz etmek için bir 

temel dayanaktan yoksun olacağız. Böyle oluşturulmuş bir toplumun çatışmadan kaynaklanan 

bir rahatsızlık yaşamayacağı ileri sürülebilir. Binaenaleyh ahlakın varlığı ve lüzumundan 

iyimser olarak bahsetme arzumuz bundan etkilenecektir. 

Ahlak üzerinde etkisi olan bir diğer öğe inanç olmakla beraber duygusal planda inkâra müsait 

ve adanmışlık psikolojisine çıkarma ihtimali bulunan ön kabullere dayanan yapısından 

hareketle geleceğin dünyasında inancın bugünkünden çok daha fazla yoruma ihtiyaç 

duyulacak bir tartışma alanı olacağı öngörülebilir. Zira biz duygu ve bilgilerin beyinler 

arasında teknoloji ile taşınması sonucunda inancın önemli dayanaklarından birini kaygan bir 

zemine taşımış olacağız. Bugün inancı etkileyen bir hormondan bahseden tıbbın imkânları ile 

buna müdahaleyi mümkün hale getirecek teknoloji insanların inançlarının 

yönetilebileceği/yönlendirilebileceği bir ortam üzerinde yorumlar yapmayı gerekli 

kılmaktadır.  

İnsanın, içinde yaşadığı doğaya uygun davranış örüntüleri geliştirmesi ahlak anlayışı üzerinde 

etkisi olan diğer bir öğedir. Bu doğaya uygunluğun düşünsel anlamda sonuçlarının 

değiştirilmesi insan üzerindeki biyolojik çalışmalarla mümkün görünüyor. Gelecekte biz 

neslini devam ettirme kaygısı ve güdüsü taşımayan ve cinsiyet ayrımının da öneminin 

kalmayacağı bir ortamda özellikle cinsel ahlakı nasıl bir zeminde temellendireceğiz?  

3. POST-HİSTORİK DÖNEMDE DEĞERLERİN OLUŞUMU 

Davranışlarımızı ahlaki kriterlere göre değerlendirebilmek için ön şartlardan biri özgür 

iradedir.5 İradi olmayan bir davranışa ahlaki bir anlam yüklemediğimiz gibi irademizin etki 

altında olduğu durumlarda da bu anlam etkilenmektedir. Bu bir davranışın cebr/zorlama 

altında yapılmasının sonuçtan ne kadar sorumlu tutulabileceği tartışması ile aynı karakteri 

taşıyan bir konudur.  

Bu durumdan insanların beyinlerine yapılan çeşitli telkinlerle onların belli bir davranış 

örüntüsüne yönlendirilmelerinin gelecekte mümkün olduğu bir ortamla ilgili değerlendirmeler 

yapma zorunluluğu çıkarabiliriz. Bugün henüz beynimize etkilerini tam olarak bilmediğimiz 

bazı iletişim araçları ile bile bizim olumlu ya da olumsuz davranışları olan canlılara 

dönüşebileceğimiz tezini kabul etmemiz durumunda bizim ahlaki olarak nasıl 

değerlendirileceğimiz önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada biz gelecekte 

bilgilerle beraber değerlerin de aktarılabileceği bir ortamı kabul ediyoruz. Bu bir kişinin 

 
4 Descartes, Ahlak Üzerine Mektuplar, çev.: Sanem Sollers, İstanbul: Say Yayınları, 2015, s. 45 
5 Abdurrahman Şeref, Ahlak İlmi, Ankara: Elis Yayınları, 2012, s. 44 
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etrafını ve diğer insanları nasıl değerlendireceğinin başkası ya da başkaları tarafından tespit ve 

tayin edileceği ortamdır.  

Tecrübeyle oluşturulan değil aktarılan değerlerle yaşama yön verdiğimiz bir dönem ahlaki 

yargılarımız için tecrübeye eskisi gibi önem vermeyeceğimiz bir dönem olacaktır. Bir şekilde 

belli bir davranış örüntüsüne şartlandırılmış/icbar edilmiş insanlar, yapay zekâlar ya da 

klonlanmış insanlar hakkında ahlaki yargıların ne ifade edeceği sorgulanması gereken bir 

durumdur. Bir davranışı yapmaya zorlanan insan için onun buna icbar eden diğer şahıslar 

hakkında biz bir sorumluluk öngörüyorsak bunu gelecekte muhtemelen insanlara 

bahsettiğimiz yöntemlerle kötülük yaptıranlar hakkında da öngöreceğiz. Bu durumda 

geleceğin ahlakı diğer insanları yönlendiren elitlerin ahlakına dönüşecektir. Çünkü değer 

yargılarını beyinleri kontrol altında olan insanlar ya da zekâlar üretmeyecekler.  

4. YENİ AHLAKİ DEĞERLER İÇİN KRİTERLERİMİZ 

Ahlakın tespit edilen ilkeleri gerek bireysel gerekse toplumsal anlamda mutlu bir ortamın 

tesisi için ortaya konmuş kaideler olarak görünüyor. Bunun için insana sunulan güvenli ortam 

ahlaki değerlere göre davranmakla garanti altına alınmış olmaktadır. Ne yapacağı tahmin 

edilemeyen insanların oluşturduğu toplumda huzur ve güven ortamından bahsetmek mümkün 

olmayacaktır. Bu yönde bir tahmin ancak ortak değer yargılarını kabulle olanaklıdır. Bu ortak 

değerlerden insanların üzerinde etkisinin en fazla olduğu yargılar ahlaki olanlardır. 

Gelecekte öngördüğümüz toplumda biz, sosyal hayatı paylaşan insanları davranışları başkaları 

tarafından tespit edilenler (yapay zekâlar ya da aktarılmış duygu ya da bilgilerle yaşayanlar 

veya klonlanmış6 insanlar gibi) ile kendi davranışları ile beraber bunların davranışlarını da 

tespit edenler olarak ikiye ayrılacağını düşünüyoruz. 

Günümüzde genler üzerinde yapılan bazı çalışmalarla hybrid canlılar olarak adlandırılan 

canlıların ortaya çıkarıldığı bir gerçektir. Benzeri bir işlemin belki daha ileri bir boyutta 

insanlar için mümkün olması söz konusudur. Böyle bir ortamda biz insanlar tarafından 

zekâsına ve iradesine müdahale edilen zekâ sahibi canlılarla diğerlerini ahlaki anlamda 

değerlendirirken ayırmamız gerekecektir. Müslüman filozof el-Kindî davranışları 

değerlendirirken kralların ahlakı ile sıradan (bayağı) insanların ahlakını birbirinden ayırır ve 

bunların değerlendirilmesi için farklı kriterlerden hareket edilmesi gerektiği üzerinde durur.7 

Sıradan insanlar kralların koyduğu kurallara uygun yaşadıkları takdirde takdir edilecek ve 

ahlaka uygun hareket ettikleri değerlendirilecek. Biz gelecekle ilgili öngörülerimiz 

çerçevesinde toplumda ahlaki ayrımdan söz ederken el-Kindî’nin ayrımından ikinci kısımda 

ayrılarak bir yorum yapacağız. Zira bizim düşüncemize göre kendilerine değer yüklenen 

insanların bir ahlakından söz edilebilecek bir ortamdan bahsetmenin fazla iyimser olacağını 

düşünüyoruz. Burada dikkate alınması gereken ahlak, değerleri (insanları ve yapay zekâları) 

üreten elit bir kesimin ahlakı olacak. Nitekim biz gerçek anlamda özgür olarak onlardan 

bahsedeceğiz. 

Biz belki cins ayırımının kadim dünyada olduğu gibi çok fazla ehemmiyetinin kalmayacağı ve 

üretilen insanlarla bunları üretenlerin oluşturacağı bir toplumda ahlakı araştırırken elitlerin 

ahlakından ayrıca ve özellikle söz etmemiz gerekecek. Gerçek anlamda mutluluğu da bunların 

eylemlerinde aramak gerekecektir. Aklı ve iradeyi devre dışı bırakan birtakım işlemlere 

maruz kalmış/maruz bırakılmış veya başkaları tarafından kontrol edilen insanlar için 

 
6 Buradaki klonlama ile sadece bir insanın fiziki bedenine başkası tarafından karar verilmiş olmasından daha 

fazlasını kastediyoruz. Zira bilmekteyiz ki genetik bilimi genlere müdahale ile bundan daha fazlasını mümkün 

görmektedir. 
7 Kindî, “Üzüntüyü Yenmenin Çareleri”, Kindî Felsefî Risaleler, ed.: Mahmut Kaya, İstanbul: Klasik Yayınları, 

2014, s. 297 
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kullanılan ahlaki yargılar muhakkak ki bunları kontrol edenlerin değerlendirildiği kriterlerden 

farklı olacaktır.  

Ahlakına karar verilen insanlar için cinsiyet ayrımına dayanan kaygılarla üretilen 

düşüncelerin önemini yitirdiği dönem insanların nesillerini devam ettirme kaygısı da 

taşımadığı bir olacaktır. Bunlar için cinsiyete dayalı bir ahlakın önemi de kalmayacak.  

5. SONUÇ 

İnsanoğlunun canlılar üzerindeki çalışmaları onun tıp ve teknoloji ile neler yapabileceği 

konusunda ona oldukça geniş bir ufuk kazandırmıştır. Bu çerçevede artık bilim dünyası çeşitli 

yöntemlerle insan üretmeyi ya da insan beynine müdahale ile kontrol edilebilen, 

yönlendirilebilen ya da ne yapacağına başkaları tarafından karar verilecek insanları 

tartışmaktadır. Gelecekte bunların mümkün olacağı bir ortamda bizim toplum yaşamından 

hareketle ürettiğimiz birçok kavramı gözden geçirmemiz gerekecektir. Toplum yaşamının bir 

sonucu olarak ürettiğimiz kavramların başında ahlak gelmektedir. Bu minvalde davranışları 

dışardan/uzaktan kontrol edilebilir türde insanların özgür irade sorunundan dolayı bunlarla 

ilgili bir ahlaktan söz edemeyeceğiz. Bununla beraber bunlara yaptırılacak kötülüklerin nasıl 

değerlendirilmesi gerektiği tartışılması gereken bir sorun olarak ön plana çıkacaktır.  

Biz böyle bir ortamda gerçek anlamda ahlaki bir varlık ve karar vericiler olarak elitlerin 

ahlakının tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu durumda gerçek insanlar olarak 

nitelenmeyecek olan diğer insanların sadece mekanik birer canlılar olarak 

değerlendirilebileceği eleştirisini kabul etmekle beraber bunların tamamen iradesiz canlılar 

olmayacakları durumu ve kabulünden hareketle konunun, üzerinde akademik anlamda daha 

fazla çalışmayı hak eden bir konu olduğunu düşünmekteyiz. 
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ABSTRACT 

The foundations of Ethics as a philosophical discipline were formulated by Aristotle. He also 

determined its name, which comes from the ancient Greek word Ethos (Ήθος). During its 

existence this word has undergone a number of transformations concerning both its linguistic 

figuration and semantic content. First, we meet the concept of Ethos in the work of Homer, 

where he uses it in the sense of a dwelling (of people) or a barn (of animals). Then, over the 

course of several centuries, this word changes its meaning to a habitual place for living, and 

then to a habit. By the time of the classical period, it takes on the meaning of character, or 

temper. In fact, at this time the concept of Ethos is included in the categorical apparatus of 

philosophy and from that moment, takes on the meaning of moral orientation and potential 

moral influence to any phenomenon. In this sense, the concept of Ethos becomes the foundation 

of the theory of the same name. The theory of Ethos is a doctrine, the main part of which was 

created in the classical period of ancient Greek philosophy, and which is an ethical concept 

based on the idea of the moral impact of art and especially of music on humans and society. 

Ancient Greek philosophers carefully considered and classified all musical categories known 

at that time in terms of their moral impact on humans.  

This work gives a brief philosophical overview of the existence of the Ethos’ concept and 

examines the fundamentals of the theory of Ethos. 

Keywords: Concept of Ethos, Theory of Ethos, Ethics, Philosophy, Aesthetics.  

 

INTRODUCTION 

The word Ethics has a very long history of linguistic changes. A retrospective review of the 

philological history of this concept, passing through the Latin ethica and the ancient Greek 

ēthikós (ἠθικός), leads us to the ancient Greek concept of Ethos (ἦθος). Ethos is considered the 

word that gave life to the concept of ethics, both in the linguistic, historical and philosophical 

sense. It should be noted that the concept of Ethos had and still has a character of extreme 

uncertainty: “The concept of ‘ethos’ does not have any clear definition and can be understood 

in different ways” (Ryazanov, 2008, N 2) or “Ethos (Greek ήθος - temper, character, habit) is 

a polysemantic concept with an unstable terminological status” (Bakshtanovskiy, 2001). 

This concept applies in very different contexts and can have very different meanings. Even in 

scientific publications, this concept is not finally established as a definite term. For example, 

Ethos is used as a concept that characterizes ethnicity: The American ethos: Public attitudes 

toward capitalism and democracy (McClosky, 1984); Why Has Japan ‘Succeeded’? Western 

Technology and the Japanese Ethos (Morishima, 1982).  

A book of the famous Polish scientist Maria Ossowska is called The Knight’s Ethos and Its 

Varieties. The author uses this concept here as a characteristic of class features (Ossowska, 

1973). Sometimes Ethos is understood in the context of an ethical attitude towards profession 

and activity. For example, an article of the cultural historian Michail Lifshits is called “Working 

Ethos of an Artist” (Lifshits, 1974, N9). 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
240



 

The concept of Ethos is also actively used in the fields of political science, sociology, 

economics, science, and other fields. Already from the very titles of scientific works, one can 

understand that Ethos is used not only in completely different areas of knowledge, but also that 

this term itself is understood in different ways. Thesis are called as “State and Intellectual in 

Turkey: Between liberal ethos and the myth of democracy” (Coşar, 1997), “Ethos of Science” 

(Kiyashchenko, 2008), and “Ethos of business and the problem of social responsibility” 

(Khvalovskaya, 2011). 

If we consider this term in general and intend to give the most approximate characteristic to this 

concept, then we can say that in modern philosophy the concept of Ethos has the meaning of 

the ethical and moral orientation of a person, of a society or even of some phenomenon and 

what ethical influence they can make. 

HISTORICAL OVERVIEW OF THE ETHOS CONCEPT 

It should be noted that the concept of Ethos has gone the way of permanent change. Already in 

the ancient Greek period, it repeatedly changed its meaning. Russian philosopher Alexei Losev, 

knowing the original meaning of this word, says: “...although this Greek word played a role in 

modern European languages in the appearance of such a moral term as ‘ethics’, in fact, this 

Greek word itself has nothing in common with any morality” (Losev, 2000, s. 376). 

Indeed, for the first time we meet this word in Homer’s poems, and the author used it in the 

sense of the habitat of a person (home) or an animal (barn): “μετά τ᾽ ἤθεα καὶ νομὸν ἵππων” 

[Il.6.511]; [“σύας] ἔρξαν κατὰ ἤθεα κοιμηθῆναι” [Od.14.41]. 

However, over the course of several centuries, the meaning of this word has changed and begins 

to denote such concepts as “way”, “norm” or “style” (Losev, History of Ancient Aesthetics V, 

2000, s. 640). This, apparently, occurs in the pre-Socratic period, because Plato already used it 

in a different sense: as a temper or as a character [Plato, Cratylus, 406b, 407c] (Plato, 2006). It 

was at this stage that Ethos began to be understood as “the way of the psyche and the culture 

based on it of a particular type and style of mental life” (Losev, History of Ancient Aesthetics 

V, 2000, стр. 607). The importance of Plato in this matter is very difficult to overestimate, 

because that philosophical seed, which later will sprout and bear fruit in the works of Aristotle, 

is laid in the philosophy by Plato. It is he, who takes the word that is used in everyday meaning 

and gives it a completely new understanding, with such a philosophical and linguistic potential 

that will serve philosophical thought for millennia. This potential was brilliantly felt and 

realized by Aristotle. It must be said that Aristotle is a key figure in the creation of the concept 

of Ethics and its development. The creator of Nicomachean Ethics, Eudemian Ethics and 

Magna Moralia Aristotle not only formed the basic ideas of Ethics as a branch of philosophy 

but also gave it the name, using one of the meanings of the word Ethos in that very sense in 

which Plato used it: “Aristotle gave to ethics its name. The very word ‘ethics’ was formed by 

Aristotle and introduced by him as a term denoting a certain branch of knowledge ... Starting 

from the meaning of ethos as a character (temper), Aristotle speaks of ethical virtues (i.e. its 

ethos) in contrast to the dianoetic (mental) virtues (the virtues of intellect)” (Guseinov A.A., 

2003, стр. 379). 

It should be emphasized that by Aristotle, by Plato, and in general by all ancient Greek 

philosophy, Ethics is understood very practically and in a sense even utilitarian: “In ancient 

times, ‘ethics’ (ta έtika - plural from to έtikon, that is, ‘doctrine of morality’) meant life wisdom, 

‘practical’ knowledge of what happiness is and what are the means to achieve it” says the Soviet 

historian of philosophy Cassidy in the introduction to the ethical writings of Aristotle (Aristotle, 

1983, s. IV, p.10).  
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Ancient Greek philosophy examines the various phenomena of life from the point of view of 

their ethical significance and impact on humans and society. In this sense, ethics comes to the 

aid of a concept that not only gave it a name, but which has become one of the main means for 

its existence and activity. This is the concept of Ethos. 

In ancient Greece of the classical period, it was believed that each person, each phenomenon, 

has its own individual Ethos. It was usually considered as one of the parts of the Ethos-Physis-

Pathos triad, each of which was used and taken into account with the other two, since any of 

these words existed in comparison and opposition with the other two concepts: 

Among the ancient Greeks, the concept of ‘Ethos’ had a wide range of 

meanings: habit, custom, mentality, character of a person. Ethos was 

considered as a subject to change and was opposed to ‘physis’ – a human 

nature, which was supposed to be unchanging ... The Greeks also used the 

concept of ‘pathos’ (πάθος). If ‘Ethos’ described a calm, moral character, a 

reasonable style of behavior, then ‘pathos’ defined a restless, disordered, 

irrational, affective behavior (Bakshtanovskiy, 2001, s. 600). 

Ethos was opposed on the one hand to Pathos, a character that has a destructive effect on 

something or someone, and on the other hand to Physis; and as a result of this, a triad of human 

existence was formed. Aristotle created a similar trine, replacing physis with logos. Ethos in 

this triad meant the morality of the rhetorician and his moral impact on the audience. The idea 

of the ethical component of art is one of the main themes in the philosophy of Ancient Greece. 

THE CONCEPT OF ETHOS IN ART 

Not only Aristotle, but also the entire classical philosophy of Ancient Greece attached great 

importance to the moral impact of art on listeners and spectators. This theme was of great 

concern to philosophers. For the first time, Pythagoras and the philosophers of the Pythagorean 

School began to deal with these issues, then Socrates, Plato, and Aristotle. Gradually disparate 

and fragmentary ideas about the ethical impact of art were collected in a general theory, which 

comprehensively covers issues related to the ethics of art. This theory was later given the name 

of the theory or doctrine of Ethos. All the forms of art have been considered in terms of their 

moral impact, but the field of music has undergone the most research. Therefore, the term 

“theory of Ethos” most often means precisely the theory of music Ethos. The fact that 

philosophers among all arts gave priority in ethical influence to music is not accidental, since 

music: “is more talked about than any other form of representation, it needs more caution than 

any. The man who blunders in this art will do himself the greatest harm, by welcoming base 

morals [Plat. Legg. II 669bc] (Plato, Laws, 1926). We also find in Boethius: 

Thus Plato held that we should be extremely cautious in this matter, lest some 

change in music of good moral character should occur. He also said that there 

is no greater ruin for the morals of a community than the gradual perversion 

of a prudent and modest music. For the minds of those hearing the perverted 

music immediately submit to it, little by little depart from their character, and 

retain no vestige of justice or honesty. This will occur if either the lascivious 

modes bring something immodest into the minds of the people or if the more 

violent modes implant something warlike and savage [Boethius De 

Institutione Musica, I] (Shestakov, 1966, стр. 155-156). 
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THEORY OF MUSIC ETHOS 

The main idea of the Ethos theory is the belief that music can influence the moral state of a 

person. The obviousness of this influence was realized by humans long before the appearance 

of philosophy. Primitive man noticed the dependence of his emotional and physical state on 

music at the very early stages of the existence of primitive art. These feelings were formed into 

the myths on the influence of music on a person. One of the most striking myths is the myth of 

Orpheus, where he, with the help of music, rescues his beloved Eurydice from the Kingdom of 

the Dead, playing to the god Hades and conquering him with music. God Hades allows Orpheus 

to take Eurydice and leave from his kingdom. They are the only ones, who were able to get out 

alive from the realm of the dead. This myth reflects the belief of a primitive man in such a 

peculiarity of music, in such a power that even conquers death. 

The next stage of the musical and ethical evolution is the mythology of Apollo, where music 

and morality are combined at a higher level of understanding. Apollo was the god of purity. 

Even his name comes from the Greek άπολούώ, which means I purify [Plato, Cratylus 405c]. 

And at the same time, Apollo is the god of music and in Apollo’s mythology, music also 

becomes a means of moral purification. 

Later, a person who will call himself for the first time not a sage, but a philosopher, who will 

create the first philosophical school and who will be considered the son of Apollo1, Pythagoras 

will build all his philosophy and science on the foundation of Apollonian mythology. The 

theory of Ethos is one of those theories that, having deep mythological roots was reinterpreted 

by Pythagoras as a philosophical and scientific doctrine. 

Pythagoras created a religious brotherhood, which can even be called a monastic order, and the 

main condition for membership in which was moral purity. Iamblichus says in Life of 

Pythagoras: “The attention therefore to erudition is likewise beautiful, which Pythagoras 

extended, in order to effect the correction of mankind” (Iamblichus, 1818, s. XII, 59). Music 

was one of the means to achieve moral purity. Pythagoras approached music systematically, 

examining every element of it in terms of its moral influence. In his school, Pythagoras actively 

used chants for different purposes. For example, in the morning, some chants in order to wake 

up and feel more cheerful and in the evening others - in order to calm down. Even for their use 

at different times of the year, there were different pieces of music in the Pythagorean School:  

Pythagoras was of opinion that music contributed greatly to health, if it was 

used in an appropriate manner. For he was accustomed to employ a 

purification of this kind, but not in a careless way. And he called the medicine 

which is obtained through music by the name of purification. But he 

employed such a melody as this about the vernal season. For he placed in the 

middle a certain person who played on the lyre, and seated in a circle round 

him those who were able to sing. And thus, when the person in the center 

struck the lyre, those that surrounded him sung certain paeans, through which 

they were seen to be delighted, and to become elegant and orderly in their 

manners (Iamblichus, 1818, s. XXV).  

In addition, it is possible that music was understood by the Pythagoreans as a kind of magical 

action. Iamblichus says: 

But at another time they used music in the place of medicine. And there are 

certain melodies devised as remedies against the passions of the soul, and 

 
1 Pythagorean doctrine is the “truly Apollonian philosophy” (Losev A. F., 1996, стр. 393). 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
243



 

also against despondency and lamentation, which Pythagoras invented as 

things that afford the greatest assistance in these maladies. And again, he 

employed other melodies against rage and anger, and against every aberration 

of the soul (ibid.). 

For Pythagoras, Ethos as a philosophical concept was a step on the way to realizing the 

elemental nature of music and the need to overcome this elemental nature. Pythagoras 

accomplishes this, if not already on the mythological (and in this he, of course, made a huge 

step forward), but still on the religious level of consciousness. This level will be overcome in 

the philosophy of Plato, who revised the theory of Ethos not so much from the point of view of 

religion, but already as a means of moral improvement of a secular society and a secular state. 

The idea of the Ethos of art and especially music becomes one of the foundations of the moral 

and political concept of Plato’s ideal state. Plato says: “that education in music is most 

sovereign, because more than anything else rhythm and harmony find their way to the inmost 

soul and take strongest hold upon it, bringing with them and imparting grace, if one is rightly 

trained, and otherwise the contrary?” [Plato, Rep. III 401d]. 

The theory of Ethos culminated in the works of Plato. Subsequently, the idea of music as an 

ethical means almost did not fascinate philosophers. It is possible that this theme had been 

already exhausted. Therefore, Aristotle says: “for these things are well stated by those who have 

studied this form of education, as they derive the evidence for their theories from the actual 

facts of experience” [Aristotle, Politics, VIII 1340 b5] (Aristotle, Aristotle in 23 Volumes, Vol. 

21, 1944) and “Now we consider that much is well said on these matters by some of the 

musicians of the present day and by some of those engaged in philosophy who happen to be 

experienced in musical education, and we will abandon the precise discussion as to each of 

these matters for any who wish it to seek it from those teachers, while for the present let us lay 

down general principles, merely stating the outlines of the subjects” [Aristotle, Politics, VIII 

13401b32-36]. That is, Aristotle sometimes, of necessity, touches on this topic, but always 

refers to his teacher Plato and other philosophers who preceded him. 

In the future, there will be an almost complete decline in interest in this theory. Losev says that: 

“Each school of philosophy degenerates over time. And when it degenerates, it means that the 

time of its strength and power has passed, that the satisfaction received from it by advanced 

thought has passed" (Losev A. , History of Ancient Aesthetics V, 2000, s. 461). The loss of 

attention among philosophers to the teachings of Ethos really occurred in the era of Hellenism. 

One of the chapters of book Ethos und Affekt by D. Zoltai is called: “The era of Hellenism - the 

collapse of the Ethos’ doctrine” (Zoltai, 1977, s. 69). The author says: “The historian of the 

musical aesthetics of Hellenism is also a chronicler of the decline of the ancient music’s 

understanding” (Zoltai, 1977, s. 70). 

The very thought of music Ethos theory began to irritate the Hellenistic philosophers. 

Philodemus, an epicurean philosopher (born in Gadar, Palestine in 110 BC), has a treatise On 

Music, about which Losev said that it could be called “Against Music” (Losev A. , History of 

Ancient Aesthetics V, 2000, s. 309). Philodemus says in that treatise that: “the ‘ethos’ of music 

is no more than the ‘ethos’ of the art of cooking” (Losev A. , History of Ancient Aesthetics V, 

2000, s. 310). This is a completely natural position of an Epicurean, who considered music from 

the point of view of its aesthetic component. Here Epicureanism reveals the very essence of the 

idea of Ethos, which consists in the fact that in a work of art, ethics is opposed to aesthetics. 

Furthermore, it is not only opposed but also assessed as the most important element. That is, 

the ancient philosophy of the classical period says that the aesthetics of the work is important, 

but much more important is the ethics, or Ethos of the work, because it is Ethos, which changes 

a person morally, or much more broadly, in a spiritual sense. This opposition of ethics and 

aesthetics will be viewed from completely different angles in different periods of philosophy. 
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However, in the form in which we meet this phenomenon in classical ancient Greek philosophy, 

we will never see it again. 

CONCLUSION 

The concept of Ethos has had a long historical life, with repeated philosophical transformations 

and linguistic reincarnations. In the classical period of ancient Greek philosophy, it took on a 

form that best suited its content. Ethos began to denote moral character and moral orientation 

of any phenomenon. It was during this period that philosophy was actively engaged in ethical 

issues. Philosophers were looking for ways and means to achieve an ideal state. Music becomes 

one of such means. A systematic approach to music as an ethical instrument reveals the laws 

and rules in music that are most consistent with the tasks assigned to it. All musical categories 

known during that period (instruments, modes, rhythm, etc.) are subjected to the most careful 

analysis from the point of view of their moral influence on people and society. These categories 

are divided into two parts: those that can be allowed under the conditions of an ideal state and 

those that should be prohibited because of their potential moral harm. 

The ancient theory of Ethos is especially remarkable for two of its qualities. First, it is worked 

out with amazing detail and meticulousness. Despite the textual and chronological 

fragmentation and scattering of these ideas in different works by Plato, partly by Aristotle, and 

singly by other, later authors, it is built into an integral and complete composition. We have the 

philosophical position of the above authors in all musical categories. Thus, this entire 

philosophical edifice, all this philosophical construction turns out to be an absolute utopia from 

a historical perspective. This utopianism is the second quality of this theory, which 

distinguishes it from other aesthetic theories of Antiquity. 

It must be emphasized that the theory of Ethos was not a utopia for either Pythagoras, Plato, or 

Aristotle. They considered this theory quite utilitarian - as one of the means of achieving an 

ideal society (and it must be said that in the Pythagorean School it was achieved, largely thanks 

to the musical Ethos). Later (secular!) history emphasized the aesthetics of musical culture, 

almost completely excluding its ethical component. This fact in no way diminishes the dignity 

of the theory of Ethos and does not exclude the possibility of its restoration. 
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KADINLARIN KADERİNDE "PERESTROİKA" İZLERİ 

“YENİDƏNQURMA”NIN QADIN TALELƏRİNDƏKİ İZLƏRİ 

 

İradə ZƏRQAN 

Dos.Dr. AMEA Fəlsəfə və Sosialogiya İnstitututunun Etika şöbəsinin aparıcı elmi işçisi 

 

 

ÖZET 

Nobel Barış Ödülü alan Mihail Sergeeviç Gorbaçov’un “Glasnost” (Açıklık) ve “Perestroika” 

(Yeniden Yapılanma) adı verilen reformlar politikası, SSCB'yi kapalı toplumdan açık topluma 

taşımanın bir yolu olarak ilerici görünse de, aslında anarşiye ve radikalizme meydan okudu- 

Sovyet sonrası alanda, özellikle Azerbaycan'da barış ve güvenliği sona erdirdi. 70 yıl 

aralığında kardeşce yaşayan milletler arasında kin, ayrımcılık ve aşırılık tohumları filizlendi. 

50.000 Ahıska Türkü ve 250.000 Azerbaycan Türkü zorla evlerinden çıkarıldı, öldürüldü, 

yakıldı ve yağmalandı. “Yeniden yapılanma” politikası toplumun daha duyarlı kısmı olan 

kadınların hayatlarını kararttı, gelecek nesiller için ciddi, sosyal ve psikolojik travmalar 

yarattı. Gorbaçov'un başarısız faaliyetleri ülkenin yıkımı ile bitmedi, nesilleri dağıttı, aileleri 

başsız bıraktı, kadınları perişan ve hasta etti, çocukların hayallerini öldürdü. Yeniden 

yapılanma" sonucunda hayatları mahvolan kadınlar arasında Gorbaçovun kendi eşi ve en 

yakın destekçisi Raisa Gorbacheva da vardı. 

İnsanların manevi açlığı, maddi yoksunluktan daha ciddi sonuçlara yol açmaktadır. 

Hükümetler ve devletler anne ve kadın haklarına çok dikkat etmelidir. Kadınların üzüldüğü, 

haklarının çiğnendiği, yüzlerinin gülmediği toplumlar sosyo-psikolojik sorunların kaynağı 

olmaktadır. Bu durumda sağlıklı bir nesil yetiştirmek çok zor. Toplumun canlanması için 

amaç ve hedefler, hukukun üstünlüğü ve sosyal adalet anlayışı arasında bir denge beklemek 

gerekir. Barışçıl koşullar, aile ve devlet yapılarında milli ve manevi değerlerin korunması, 

kanunların ve sorumlulukların birliği kadına yönelik tutumları düzenleyen başlıca unsurlardır. 

Anahtar Kelimeler: Gorbaçov, Perestroyka, Karabağ, işgal, Raisa, Maleyka 

 

 

TRACES OF "PERESTROIKA" IN THE FATE OF WOMEN 

 

ABSTRACT 

Although Mikhail Gorbachev's Perestroika seemed progressive as a way for the USSR to 

move from a closed to an open society, it challenged anarchy and radicalism, ending peace 

and security in the post-Soviet space, especially in Azerbaijan. The seeds of hatred, 

discrimination and extremism have sprouted among peoples who have lived in brotherhood 

for 70 years. Since 1988, 50,000 Meskhetian Turks and 250,000 Azeri Turks have been 

forcibly evicted from their homes, killed, burned and plundered. "Perestroika" destroyed the 

lives of women and inflicted severe social and psychological trauma on future generations. 

Gorbachev's unsuccessful activities not only destroyed the country, but also destroyed 

generations, decapitated families, made women unhappy and sick, destroyed childhood 

dreams and aspiration. Among the women whose lives were destroyed because of 

"Perestroika" was Gorbachev's own wife, his closest supporter, Raisa Gorbachev. 
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People's spiritual hunger leads to more serious consequences than material deprivation. 

Governments and states must pay close attention to the rights of mothers and women. 

Societies where women are sad, their rights are violated and their faces are not smiling are a 

source of socio-psychological problems. In this case, it is very difficult to raise a healthy 

generation. For the revival of society, it is necessary to expect a balance between an 

understanding of goals and objectives, the rule of law and social justice. Peaceful conditions, 

the protection of national and moral values in the family and government structures, the unity 

of laws and responsibilities are the main factors regulating attitudes towards women. 

Key words: Gorbachev, Perestroika, Karabakh, occupation, Raisa, Maleyka 

 

СЛЕДЫ «ПЕРЕСТРОЙКИ» В СУДЬБЕ ЖЕНЩИН 

 

РЕЗЮМЕ 

Хотя политика реформ лауреата Нобелевской премии мира Михаила Сергеевича 

Горбачева под названием «Гласность» и «Перестройка» казалась прогрессивной как 

способ перехода СССР от закрытого общества к открытому обществу, на самом деле 

она бросила вызов анархии и радикализму: положив конец миру и безопасности на 

постсоветском пространстве, и особенно в Азербайджане. Семена ненависти, 

дискриминации и экстремизма проросли среди народов, которые жили в братстве на 

протяжении 70 лет. С 1988 года 50000 турок-месхетинцев и 250000 турок-

азербайджанцев были насильно выселены из своих домов, убиты, сожжены и 

разграблены. «Перестройка» разрушила жизни женщин, нанесла тяжелые социальные и 

психологические травмы будущим поколениям. Неудачная деятельность Горбачева не 

только разрушила страну, но и разрушила поколения, обезглавила семьи, сделала 

женщин несчастными и больными, разрушила детские мечты и чаяния. Среди женщин, 

чьи жизни были разрушены в результате «Перестройки», была собственная жена 

Горбачева - самая близкая его сторонница Раиса Горбачева.  

Духовный голод людей приводит к более серьезным последствиям, чем материальные 

лишения. Правительства и государства должны уделять пристальное внимание правам 

матери и женщины. Общества, в которых они расстроены, их права нарушаются, а их 

лица не улыбаются, являются источником социально-психологических проблем. В этом 

случае очень сложно вырастить здоровое поколение. Для возрождения общества 

необходимо ожидать баланса между пониманием целей и задач, верховенством закона 

и социальной справедливостью. Мирные условия, защита национальных и моральных 

ценностей в семье и структурах управления, единство законов и обязанностей - главные 

факторы, регулирующие отношение к женщинам. 

 

1.GİRİŞ 

Azərbaycanda milli-mənəvi dəyərlərə hörmət hissi ilə yanaşı vətəndaş əxlaqi təcrübəsində 

etikanın müasir istiqamətlərinin təsirini görməmək mümkün deyildir. Bu təsir həm zahiri 

xüsusiyyətlərdə, həm də daxili – mənəvi, sosial-psixoloji, siyasi, hüquqi, təlim-tərbiyə və s. 

aspektlərdə təzahür edir. Humanizmin imkanlarından bəhrələnərək hedonizmə və amoralizmə 

yuvarlanan cəmiyyətdə Avropa gender proqramlarının tətbiqinin sosial mühitə yansıması 

şəraitində, eyni zamanda xarici təcavüz – işğal, münaqişə və müharibə acıları yaşayan 
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dünyanın digər regionlarında olduğu kimi, Azərbaycanda da qadın olmaq böyük fədakarlıq və 

əzm tələb edir. Qeyd olunan və olunmayan digər şərtlər altında qadınlıq fitrəti və funksiyasını 

qorumaq heç də asan olmur. Bu cəhətdən tədqiqat mövzusu ictimai və fərdi aspektlərdən 

vacib və aktualdır.  

Bir tərəfdən müharibə cinayətləri və zorakılıqlar, digər yandan müxtəlif əyləncəli tədbirlərlə 

cazibəli şəkildə təbliğ olunan yeni dəb və universal normalar cəmiyyətdə əsrlərlə davam edən 

milli-mənəvi dəyərləri dəyişdirir, dünyaya, insana, təbiətə və insan idrakına fərqli baxışlar 

formalaşdırır. Bəzən cəmiyyətə yeni, azad, demokratik, ədalətli normaların gətirilməsi kimi 

təqdim olunan müasir fəlsəfi nəzəriyyələr də bəzən geriliyə, cahilliyə və fanatizmə, hətta 

faşizmə atılan addımlar kimi bəşəri tərəqqiyə ciddi ziyan vurur.  

Dünya əhalisinin savadsız, kitab oxumayan hissəsinin səviyyəsi məlumdur və çox bəsitdir. 

Problem müasir biliklərin tətbiqinin ictimai nəticələrində, ümumiyyətlə KİV-nin 

məzmunundadır. Dünya əhalisinin yüksək intellektuallı, dünyanı idarə edən qisminin 

dünyagörüşünün dünya nizamına və ümumbəşəri dəyərlərə təsiri qadınların həyatında dərin 

izlər buraxır. Bəşəri başlanğıcın həssas qismi olan qadınlar kişilərə nisbətən qlobal 

kataklizmləri daha ağrılı keçirir,  post müharibə fəsadları zəncirinə qatlanır, hətta suisidə əl 

atırlar.   

Mədəniyyətə istiqamət verən çoxsaylı layihələrin, müsabiqə və təşviqedici tədbirlərin 

hədəflərinə, müasir bəşəri nailiyyətləri müəyyən edən Nobel Fondunun maraq dairəsinə, 

“Ginnesin rekordlar kitabı”na baxarkən, eyni zamanda bütün bunlarla bir araya sığmayan 

münaqişə və müharibələri, soyqırım cinayətlərini, şiddət və zoraklığın artmasını, çağımızın 

ölçü və meyarlarına, insana və xüsusilə qadınlara münasibətin dəyişməsinə təsirlərini 

diqqətdən qaçırmaq olmaz.      

2. ƏSAS HİSSƏ 

Sülh üzrə Nobel mükafatına layiq görülmüş Mixail Qorbaçovun “yenidənqurma” siyasəti 

SSRİ-ni qapalı cəmiyyətdən açıq cəmiyyətə keçirmək üsulu kimi mütərəqqi görünsə də, 

əslində anarxiyaya, radikalizmə meydan açdı -  postsovet məkanında, xüsusilə Azərbaycanda 

sülh və təhlükəsizliyə son qoydu. 70 il qardaşcasına yaşayan millətlər arasında nifrət, 

ayrıseçkilik, ekstemizm toxumları cücərdi. Heç bir etik normalara sığmayan Fərqanə və 

Xocalı hadisələri Qərbin tədqiqat İnstitutlarında hazırlanan müasir siyasi nəzəriyyələrin 

gerçək mahiyyətini və “təcrübi əhəmiyyətini” üzə çıxardı. Baş verən proseslərdə ən çox zərər 

görən qadınlar oldular: öldürüldülər, müxtəlif fiziki və mənəvi zorakılıqlara məruz qaldılar, 

namus və ləyaqətlərinin alçaldılması, yaxınlarınının ölməsi, şikəst olması, övlad itkisi, sürgün, 

departasiya, qaçqın, köçgün həyatının dözülməz şərtləri ilə üz-üzə qalaraq gələcək nəsillərə də 

yansıya bilən mənəvi sarsıntılar keçirdilər. Cəmiyyətdəki harmoniyanın pozulması, 

diskomfort, kataklizmlər hətta dolanışıq problemi olmayan, firavanlıq içində üzən bədnam 

Mixail Qorbaçovun ailəsindən də yan keçmədi. Qorbaçovun “Yenidənqurma” adlanan 

dağıdıcı siyasəti (1985-1991), qərəzli mövqeyi və ədalətsiz qərarı yalnız Azərbaycanda deyil, 

eləcə də onun öz ailəsində, həyat yoldaşı Raisa Qorbaçovanın səhhətində də təsirini göstərdi.  

1991-ci ildə Moskvadakı üsyandan sonra insult keçirən, görmə qabiliyyəti zəifləyən 

R.Qorbaçova, M.Qorbaçovun SSRİ rəhbərliyindən istefasından sonrakı illərdə tədricən 

sağlamlığını itirmiş, 1999-cu ildə qan xərçəngi xəstəliyindən vəfat etmişdir. Onun ölmədən 

öncə dediyi və KİV-də yayılan son sözləri olduqca ibrətamizdir: "Yəqin ki, belə bir ciddi 

xəstəlik çəkib ölməliydim ki, insanlar məni başa düşsünlər" (Горбачева, 2021).  

Maraqlıdır ki, R.Qorbaçova haqqında yazdığı nekroloqu akademik Aleksandr Yakovlev 

“Raisa Qorbaçovanı zaman öldürdü” (Яковлев, 1999, 6) adlandırmışdı. Sual yaranır: – Tarixi 

şəraiti yaradan faktorlar içərisində Mixail Qorbaçov yox idi? Bəs nə üçün Nobel fondu onu 
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sülh mükafatına təqdim etmişdi? Raisa Qorbaçovanı “zaman öldürdü”, postsovet 

respublikalarında yüzlərlə sadə vətəndaşın, dinc insanların, xüsusilə qadınların və uşaqların 

həlak olması ilə nəticələnən qarşıdurmalar, aclıq və yoxsulluğun artması, minlərlə insana qarşı 

aparılan ayrıseçkilik siyasəti, müsəlman əhalinin izolyasiya edilməsi də zamanın işidirsə, 

Nobel mükafatı M.S.Qorbaçova niyə verilirdi?  

1988-ci ildə Ermənistan SSR-də yaşayan azərbaycanlıların qətl edilərək, yandırılaraq, talan 

edilərək doğma yurd-yuvasından qovulması M.S.Qorbaçovun göstərişi ilə olmuşdur. Onun 

dağıdıcı siyasəti nəticəsində 1988-1992-ci illərdə 250 min nəfər azərbaycanlı son nəfərinədək 

Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi yurd-yuvalarından zorla qovulmuş və Azərbaycana pənah 

gətirmişlər. M.S.Qorbaçovun hakimiyyəti dövründə 50 min Mesxeti türkü Orta Asiyadan 

(Özbəkistan SSR, Fərqanə) zorla qovulmuş, didərgin salınmış, sonda Gürcüstandakı qədim 

yurdlarına dönmələri təmin edilmədikləri üçün, Azərbaycana sığınmışlar. “Zaman” firavanlıq 

içində yaşayan ölkənin birinci ledisinə təsirini göstərməyə bilməzdi, çünki o həyat yoldaşı 

Mixail Qorbaçovun cinayətlərinin şahidi olmuşdu. “Qadın böyük qüvvə” hesab olunsa da, 

Raisa Qorbaçova ilahi fitrətinə, qadınlıq, xeyirxahlıq, sülhsevərlik simasına xəyanət etmiş, 

ərini bu amansızlıqlardan çəkindirməmiş, onun ortağı olmağı qəbul etmişdi...  

M.S. Qorbaçovun hakimiyyəti dövründə SSRİ-nin müxtəlif regionlarında təcavüzkarlar 

cəzalandırılaraq yerlərinə oturdulmadı, qanunsuzluq və anarxiyaya ədalətlə son qoyulmadı. 

Oğuz türkləri - azərbaycanlıların tarixən məskunlaşdıqları 126 yaşayış məntəqəsi 1988-ci ildə 

zorla boşaldılaraq Ermənistan SSR idarəçiliyinə verildi. M.S.Qorbaçov azərbaycanlılara qarşı 

aparteid siyasəti həyata keçirdi: əhalinin ov tüfəngləri, “soyuq silah” adı altında ən primitiv 

kəsici alətləri müsadirə edildi. Tamamilə silahsız, əli yalın, dinc əhaliyə qarşı XX əsrin ən 

faciəli hadisələrindən biri – soyqırım törədildi: Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ vilayətində 6 

min nəfər azərbaycanlının yaşadığı Xocalı şəhəri SSRİ hərbi birləşmələrinin erməni 

terrorçularına köməyi ilə bir gecədə darmadağın edildi, 613 nəfər dinc sakin vəhşicəsinə, 

xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi, 150 nəfər itkin düşdü, 1000 nəfər dinc sakin müxtəlif 

dərəcədə şikəst oldu, 1275 nəfər - qocalar, qadınlar, uşaqlar əsir aparılaraq dəhşətli təhqirlərə, 

zülmə və həqarətlərə məruz qaldılar... (Qaçqınlar və məcburi köçgünlər, 2021)  

Hadisələr dövlət başçısının idarəçilik fəaliyyətinin əxlaqa, sivil birgəyaşayış qaydalarına, 

demokratik münasibətlərə, beynəlxalq qanunlara, sülh və təhlükəsizliyə tamamilə zidd 

olduğunu göstərdi. M.S.Qorbaçovun dövlət idarəçilik normalarına xəyanəti yalnız ictimai 

həyatda deyil, eyni zamanda şəxsi həyatında acı nəticələr verdi: Qaçqın, köçgün olan, 

himayəçilərini (atası, qardaşı, əri, oğlu) və övladlarını itirən, alçaldılan, təcavüzə uğrayan, 

cirkaba batırılan, düşməninə oğul doğmağa məcbur edilən... ölü, əsir qadınların ah-naləsi 

öldürdü Raisa Qorbaçovanı... Bəli, zalımın da, məzlumun da qəhrini qadın çəkir.       

M.S.Qorbaçovun dəstəklədiyi Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq 

Qarabağ vilayəti, eləcə də ona bitişik olan 7 rayon: Kəlbəcər (1993), Laçın  (1992-1993), 

Qubadlı (1993), Cəbrayıl rayonu (1993), Zəngilan rayonu (1993), Ağdam rayonu (1992-1993) 

və Füzuli rayonu (1993) ərazisi 30 ilə yaxın işğal altında qaldı. Bu  rayonlardan 600 min 

nəfərdən çox soydaşımız öz daimi yaşayış yerlərindən məhrum olaraq məcburi köçkün olmuş, 

respublikanın 62 şəhər və rayonunda, 1600-dən çox sıx məskunlaşma obyektində müvəqqəti 

qalmışlar. Bundan başqa respublikamızın Ermənistanla həmsərhəd olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının, Ağcabədi, Ağdam, Ağstafa, Füzuli, Tərtər, Goranboy, Gədəbəy, Qazax və 

Tovuz rayonlarının sərhədyanı yaşayış məntəqələrindən 100 min nəfərdən çox oğuz türkü - 

azərbaycanlı öz daimi yaşayış yerini tərk edərək təhlükəsiz ərazilərə köçmüşlər. 

M.S.Qorbaçovun “sülh fəaliyyəti” nəticəsində 20 min nəfər azərbaycanlı həlak olmuş, 100 

min nəfər yaralanmış, 50 min nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil olmuş, sağ qalanlar 

isə psixoloji sarsıntılar və maddi-mənəvi əziyyətlər çəkmişlər. Münaqişə dövründə 4852 nəfər 
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(o cümlədən 54 uşaq, 323 qadın, 410 qoca) azərbaycanlı itkin düşmüş, onlardan 1368 nəfəri 

(o cümlədən 169 uşaq, 338 qadın, 286 qoca) əsirlikdən azad edilmiş, 783 nəfəri (o cümlədən 

18 uşaq, 46 qadın, 69 qoca) isə bu günədək Ermənistanda əsirlikdədir. Beynəlxalq Qırmızı 

Xaç Komitəsinin məlumatına görə 439 azərbaycanlı əsirlikdə ölmüşdür. 

Hadisələrin sağ qalan şahidlərinin, yaralılara xidmət edən həkim və sanitarların hissləri isə 

heç də həmişə mənəvi iztirabla bitmir, daxili sarsıntıdan yaranan ağır xəstəliklərə çevrilirdi. 

Onlardan biri Ermənistan SSR, Tumanyan rayonunun (Rus imperiyası tərəfindən işğal 

olunmuş Azərbaycanın Loru mahalının Allahverdi  rayonu) sakini, Xocalı soyqırımı 

qurbanlarını gözləri ilə görən və onlara ilkin tibbi yardım göstərən I Qarabağ müharibəsi 

veteranı, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin I dərəcəli tibb xidməti kapitanı, "Azərbaycan 

bayrağı" ordenli Məleykə Əhmədova (Səma) (1957-2006) Bakı şəhərində xərçəng 

xəstəliyindən vəfat etmiş, prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən, İkinci Fəxri 

xiyabanda dəfn edilmişdir. 

Məleykənin həyatı və böyüyüb boya-başa çatdığı ailəsinin faciəsi M.Qorbaçovun dağıdıcı 

siyasətinin bir zərrəsidir. Azərbaycanlıların əzəli yurdlarından qovulması prosesində M. 

Əhmədovanın üç qardaşı şəhid olmuş, atası Əhməd kişi isə üçüncü şəhid oğlu - Kamandarın 

ölümünə dözməyərək həyatla vidalaşmışdır. 1988-ci ildə azərbaycanlılar Ermənistandan 

qovularkən Məleykənin qardaşı Yaqub Əhmədov ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmiş, kiçik 

qardaşı 16 yaşlı Səyyad Əhmədov isə ermənilər tərəfindən suda boğularaq öldürülmüşdür. 

Məleykənin böyük qardaşı Kamandar Əhmədov I Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş, 

Bakıda Şəhidlər xiyabanında torpağa tapşırılmışdır. Bakı küçələrindən biri Kamandar 

Əhmədovun adını daşıyır.  

Məleykə Səmanın vətən dərdi, ailə faciəsi, qəlb ağrısı, xatirə acısı yazdığı şeirlərlə bir azca 

xəfifləsə də, bitmədi, zərif qəhramanın cismində sağalmaz yaraya çevrildi və 49 yaşında 

nəfəsini kəsdi...  

O, “Xocalı şərqisi” kitabında 1988-1994 illər Qarabağ faciəsinin dərinliyinə gedərək 

Azərbaycanın 1813-1994-cü illərdə ümumilikdə 80 % torpağının işğal edildiyini tarixi faktlar 

və rəqəmlərlə göstərmişdi (Səma, 2006, s. 12-14). Kitabda müəllifin iştirak etdiyi müharibə 

ilə bağlı 40-a yaxın şeiri və müharibə dəhşətlərini əks etdirən fotoşəkillər toplanmışdır. Kitab 

gələcək nəsillərin qan yaddaşı üçün əyani sübut, yaşanılmış həqiqətdir. 

İlkin  məlumatlara görə, Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonlarda Azərbaycana məxsus 

milli mədəniyyət ocaqlarına erməni təcavüzkarların vurduqları ziyan, dünya sivilizasiyasının 

misilsiz mədəniyyət nümunələri olan maddi-mənəvi sərvətlərin talan və məhv edilməsi  

azərbaycanlılara dəyən mənəvi-psixoloji zərbə ilə yanaşı Azərbaycan iqtisadiyyatına 60 

milyard ABŞ dollarından çox həcmdə maddi ziyan dəymişdir (Qaçqınlar və məcburi 

köçgünlər, 2021). 

30 il işğal altında qalan ölkənin qadınlarının çəkdikləri məşəqqətləri bir tədqiqat işinə 

sığdırmaq qeyri mümkündür. Digər tərəfdən KİV-də bu barədə şahid ifadələrindən xarici 

mediya nümayəndələrinin foto, video çəkilişlərinə və məqalələrinə qədər minlərlə fakt 

sadalamaq olar. Ona görə də tədqiqat materialına fəlsəfi yanaşılmış, rəqəmlərdən daha çox 

hadisə və proseslərin səbəblərinin açılması kontekstində qadına münasibətin şərhinə daha çox 

diqqət ayrılmışdır.  

Cəmiyyət əxlaqının dəyişməsinə dövlət idarəçiliyinin təsiri olduğu kimi, dövlət idarəçiliyinə 

də filosof və siyasətçilərin təsiri vardır. Çinli Daysaku İkeda “Həyatı seç” (Избери жизнь, 

2007). kitabında cəmiyyətə hansı mesajı verir? “Olum, ya ölüm?” dilemması qarşısında 

ləyaqəti alçaldılmış, mənəviyyatı, qüruru, dəyərləri alınmış canın qorunması insanlığa nə verə 

bilər? Mənəvi dəyərlərindən uzaqlaşmış insanın - robotdan fərqi yalnız aldığı nəfəsdədir. 
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Dünyanı bürümüş “Koronavirus” epidemiyaından sonra nəfəsin özü də problemə çevrilmişdir. 

Həyatın bütün sahələrinə daxil olan robotlar müasir insanın  idarəetmə funksiyasını 

asanlaşdıra bilir, lakin onun psixologiyasını bərpa edə, mənəvi xüsusiyyətlərini qoruya 

bilirmi? Bəlkə mənəviyyatın gərəksiz olduğunu düşünür müasir beyin mərkəzləri? Əks halda 

ağlasığmazlıqların reklamı və təşviqini sağlam məntiqlə qavramaq çətindir.  

Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı almış yazar Svetlana Aleksieviç “Müharibə qadın simalı 

deyil” əsərində insanların “ölümün nə olduğunu bilmədən həyat üçün öldüklərindən” 

(Aleksiyeviç, 2015, s. 150) yazır. Həyat üçün ölmək? Bu ifadə dəlili olmayan sofistika, 

terminlərin əsasız identifikasiyasıdır. Həyat və ölüm, xeyir və şər  kimi əks məzmunlu etik 

anlayışların identifikasiyası şüurda xaos yaratmağa xidmət edir. Doğrudanmı düşünən insanla 

nəsil artırmaq üçün axına qarşı üzən balıqlar arasında fərq yoxdur? Varsa, hansı daha təbiidir?  

Əxlaq, mənəviyyat və dəyərlərin əhəmyyətsizliyini təbliğ edən müasir nihilizm insanlığa nə 

vəd edir? Allahın kitabları və peyğəmbərləri vasitəsilə bəşəriyyətə nəql etdiyi hikmət – 

həqiqət artıq daşınmaz hala gəldimi? Nədir bitib-tükənməyən narahatlıqların, dünyaya 

hakimlik iddialarının səbəbi? 

Çay yuxarı, axına qarşı üzən balıq insandan fərqli olsa belə, fitrətinə, funksiyasına sadiqdir. 

O, varlığını, təbiətdəki yerini, yaradılış funksiyasını davam etdirmək üçün mübarizə aparır. 

Bəs insanın mübarizəsi nə üçündür? İnsanın öz mövcudluğunu saxlaması və funksiyasını 

davam etdirməsi nəyə əsaslanır? Əslində insan da, balıq da həyatı və ya ölümü seçmir, sadəcə 

yaradılış funksiyasını icra edirlər: hər bir situasiyada var olmağa, kainatın ona aid hissəsini 

tamamlamağa çalışırlar. Qadınlar da tamamlayıcıdırlar: fəaliyyətdə vəhdət üçün çatışmayan, 

əskik qalan hikmətin tamamlayıcısı. Onları yaşadan bütünləşmə funksiyasıdır. Bu fitri 

funksiyasından kənar qadın - qadın deyildir.  

Yaxından tanıdığım bir qız vardı. Həkimlər səhhəti ilə əlaqədar övlad sahibi ola 

bilməyəcəyini söyləmişdilər. Lakin o məhz ana olmaq arzusu ilə ailə qurdu. Çünki qadınlıq 

fitrətini və funksiyasını dərk edən biri idi, yarımçıq olmaq istəmirdi, tamlığa, bütövlüyə can 

atırdı. Öz funksiyasını daşıyan, Allahın onun üçün hazırladığı nemətlərlə yaşayan qadın, ana 

olmaq istəyirdi. O, ölümü seçməmişdi, seçə bilməzdi: hədəfində bütövlük, tamlıq, insanlıq 

idealları vardı; o ölümü seçsəydi hər şey başlamamış bitərdi. Artıq həyatda olduğu üçün 

həyatı seçmək haqqında da düşünmürdü... Onun bütün varlığı dəyərlər uğruna səfərbər 

olmuşdu. Postmodern dünyaya, cəmiyyətə yeni münasibətlər paketi təklif  edən gender 

proqramlarına, demoqrafik fəlsəfi nəzəriyyələrə rəğmən, qəlbinin səsinə qulaq asmış, fitrətinə 

uyğun davranmış, ilahi funksiyasının icrasını canından üstün tutmuşdu... O həyatı bahasına, 

yabançı tendensiyaya qarşı durdu, fitrətini, iradə azadlığını qorudu: insan kimi gəldiyi 

dünyadan insan kimi köçdü... Maraqlıdır ki, ölümündən bir-neçə il sonra yuxuma (3 yaşlı oğlu 

ilə) girmişdi. Mən ondan soruşdum: “Bu oğlan uşağı kimindir? O isə gülərək mənə cavab 

verdi: Kimin olacaq, əlbəttə mənim, 3 yaşındadır” Təəccüb və həyəcandan oyandım,  onun 

ölüm tarixini yadıma saldım. Belə çıxırdı ki, o, öldüyü gün həsrətində olduğu oğluna 

qovuşmuşdu. Elmin təsdiq və ya inkar edə bilmədiyi, lakin müqəddəs mətnlərdə xəbər verilən 

Allahın vədi yerinə yetmişdi. Bəs postmodern dünya insandan aldıqlarının yerinə nə qoyur?         

Daysaku İkedanın irəli sürdüyü ideyaya uyğun - fikrən hər hansı bir tarixi prosesin əksini fərz 

edək. Tutaq ki, ikinci dünya müharibəsi illərində - ekstremal şəraitdə insanların çoxu faşizmə 

qarşı çıxmayaydı, ədalət və xəyanət, ləyaqət və rəzalət haqqında düşünmədən, nəyin bahasına 

olursa olsun həyatı – yaşamağı üstün  tutsaydılar, nəticə necə olardı? Dünya faşizmin köləsinə 

çevrilməzdimi?! İnsanlığı itirərək həyatı seçmək kimə lazımdır?      

Keçən əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində dünyanın müxtəlif ərazilərində tətbiq olunan 

tibbi, siyasi, hərbi, sosial-psixoloji təcrübələr məhz “həyatı seçmək” nəzəriyyəsinin təsiri 

altında etik dəyərlərə etinasızlıqdan qaynaqlanır. “Beşikdən qəbrə qədər öyrənilən bilik” 
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insanlığı zülmlə barışmağa sövq etdirmək üçün deyildir. Atom bombası faciəsindən sonra 

bütün gücünü və iradəsini həyatın, insanlığın bərpasına yönəldən Yaponiya, faşizmə qalib 

gələn Sovetlər birliyi,  Amerika ilə müharibədən qalib çıxan Vyetnamın ayaq üstə qala bilmək 

dirənişinin  əsasındakı dəyərlər gözdən düşməməli, əksinə qorunub gələcək nəsillərə 

ötürülməlidir.   

Tədqiqatlardan məlum olur ki, cəmiyyəti formalaşdıran müasir nəzəriyyələrin əksər 

müəllifləri, siyasətçi və idarəçilər əsasən kişilərdir. Deməli, həyatın davamı üçün, insanlığın 

mütərəqqi inkişafı üçün ictimai məsuliyyət onların üzərindədir. Akademik A.Yakovlev 

qadınları (məsələn: Raisa Qorbaçovanı) zamanın və ya mühitin öldürdüyünü (Яковлев, 1999) 

iddia etməzdən əvvəl bir qədər düşünsə, qadınlara münasibətdə kişilərin məsuliyyətini çox 

asan anlaya bilər. Cəmiyyətin idarəçiliyi əsasən kişi qisminin üzərindədirsə, fərdlərin tərbiyəsi 

ilə əsasən qadınlar məşğul olur. Qadınlar şəxsiyyət yetişdirmə funksiyalarını dərk etsələr, 

nəzəriyyənin reallaşma subyektləri rolunda çıxış etdiklərini bilərlər. Tarixdən yaxşı 

tanıdığımız Fironun arvadı Asiya, İsa peyğəmbərin anası Məryəm, Muhamməd peyğəmbərin 

birinci arvadı Xədicə, Muhamməd peyğəmbərin üçüncü arvadı Aişə, Muhamməd 

peyğəmbərin qızı Fatimə kimi qadınlar öz mənəviyyatları və davranışları ilə qadınlıq 

örnəyidirlər. Bəşəriyyəti “olduran” və ya “öldürən” onların öz yaradılış  fitrətlərinə sadiqlik 

səviyyələridir. Müasir qadınların anlayış və seçimləri yeni nəslin inkişafına təsir edir. Yeni 

nəsildə gələcəyin idarəçiləri yetişir. İnsanın dünyaya gəlməzdən öncə 9 ay ana bətnində qalma 

müddəti də nəzərə alınarsa, qadının ictimai funksiyası və cəmiyyətdəki rolununun əhəmiyyəti 

dünyada heçnə ilə müqayisə oluna bilməz. 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Sülh üzrə Nobel mükafatına layiq görülmüş Mixail Qorbaçovun “Yenidənqurma” siyasəti 

SSRİ-ni qapalı cəmiyyətdən açıq cəmiyyətə keçirmək üsulu kimi mütərəqqi görünsə də, 

əslində anarxiyaya, radikalizmə meydan açdı -  postsovet məkanında, xüsusilə Azərbaycanda 

sülh və təhlükəsizliyə son qoydu. 70 il qardaşcasına yaşayan millətlər arasında nifrət, 

ayrıseçkilik, ekstemizm toxumları cücərdi. 50 min mesxeti türkü, 250 min azərbaycan türkü 

zorla evlərindən çıxarıldı, qətl edilərək, yandırılaraq, talan edilərək qədim yurd-yuvasından 

qovuldu. “Yenidənqurma” qadınların həyatını məhv etdi, gələcək nəsillərə yansıyan ağır, 

sosial-psixoloji travmalar yaratdı. M.S.Qorbaçovun uğursuz fəaliyyəti yalnız ölkəni 

dağıtmaqla bitmədi, nəsilləri pərən-pərən saldı, ailələri başsız qoydu, qadınları bədbəxt və 

xəstə etdi, uşaqların xəyallarını öldürdü. “Yenidənqurma” nəticəsində əsir, əlil həyatı 

yaşamağa məcbur olan, gənc yaşda dul qalan qadınlar adi insan haqlarından kənar qaldılar... 

M.S.Qorbaçovun Nobel mükafatına layiq olmayan dağıdıcı siyasəti türk-müsəlman qadınları 

ilə yanaşı tatar Raisa Qorbaçova – Mixail Qorbaçovun həyat yoldaşı və ən yaxın həmdəmi 

üçün də ağır imtahana çevrildi və həyatına son qoydu. Azərbaycan şairi Hüseyn Cavid 

demişdir:  

“Qadın gülərsə, şu issız mühitimiz güləcək, 

Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək.” 

İnsanların mənəvi aclığı maddi təminatsızlıqdan daha ağır nəticələrə gətirib çıxarır. Hökümət 

və dövlətlər ana, qadın haqqlarına diqqətlə yanaşmalıdırlar. Onların üzüldüyü, hüquqlarının 

tapdalandığı, üzlərinin gülmədiyi cəmiyyətlər sosial-psixoloji problemlər qaynağıdır. Bu 

durumda sağlam nəsil yetişdirmək çox çətindir. Cəmiyyətin dirçəlişi məqsəd və vəzifələrin 

dərki, qanunların icrası və sosial ədalətlə düz mütənasibdir. İdarəçilik strukturlarında qanunlar 

və vəzifə məsuliyyəti vəhdət təşkil etməlidir ki, bütövlükdə cəmiyyət sağalsın və qadınların 

da üzü gülsün.  
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Doç.Dr.AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu Etika şöbəsinin aparıcı elmi işçisi 

 

ÖZET 

Bu konu modern felsefe ile ilgilidir. Makale, teknolojik gelişme ve etik arasındaki ilişkiyi 

değer paradigması açısından incelemektedir. Günümüzde bilim felsefesinin sonuçlarına göre 

teknolojik gelişmenin herhangi bir değer gözetmeksizin kullanılması etik ve mantık dışıdır. 

Aksi takdirde, küresel komplikasyonlara yol açabilir. Tüm teknolojik gelişme ve değerler 

felsefesi açısından en önemli noktalardan biri, teknolojik gelişmenin sadece araç ve gereçlerin 

yaratılması ile ilgili olmadığı, aynı zamanda kamusal alanla da yakından bütünleşmesidir. 

Yirminci yüzyılın başından beri ciddi bir şekilde gerçekleşen bu entegrasyondur. O zamandan 

beri teknolojik gelişme, bireyler için bir barış kaynağı ve devletler için bir güç olmuştur.  

Modern dünyada, teknolojik gelişme felsefi etikle de yakından bağlantılıdır. Felsefi etiğin 

önemi, kültürel çeşitlilik bağlamında artmaktadır. Sonuç olarak değerler felsefesi açısından 

teknolojik gelişme ve etik ilişkisi modern felsefede güncel konulardan biridir. Daha önce de 

belirtildiği gibi, insanın dışında oluşan fiziksel dünya ve insanın o dünyaya müdahalesi ile 

meydana gelen teknolojik gelişme, insan ve toplumun yarattığı değerler sistemi içinde de 

anlam taşımaktadır; hem olumsuz hem de olumlu olabilir. 

Modern bilim felsefesinde tartışılan konular, bir değerler felsefesi ve etik normlar olmadan 

teknolojik gelişmeyi doğru bir şekilde yönetmenin ve geliştirmenin imkansız olduğunu bir kez 

daha kanıtlıyor. Aksi takdirde insanlık mekanik ve bilinçsiz robotlaşma sürecini 

hızlandıracaktır. Bu, insanlık için daha büyük ahlaki, sosyal ve küresel sorunlara yol 

açacaktır. 

Anahtar Kelimeler: değerler, teknolojik gelişme, etik, paradigma, akılcılık, bilim felsefesi.  

 

 

 

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE PHILOSOPHY OF 

VALUES AND ETHICS 

 

ABSTRACT 

This subject is the important in the modern philosophy. The article have been investigated 

paradigm in terms of values the relationship between technological development and ethics. 

According to the philosophy of science the use of technological developmentirrespective of 

any valueis unethical and irrational today. Otherwise, it could lead to global consequences. 

One of the most important points in terms of all technological development and philosophy of 

values is that technological development is not only related to the creation of tools and 

devices, but also is closely integrated with the public sphere. It is this integration that has been 

taking place seriously since the beginning of the twentieth century. From this period, 
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technological development has shown itself to be a source of peace for individuals and a force 

for states.  

In the modern world, technological development is also closely linked to philosophical ethics. 

It is in the context of cultural diversity that the relevance of philosophical ethics is growing. 

As a result, the relationship between technological development and ethics in terms of the 

philosophy of values is one of the current topics in modern philosophy. As mentioned earlier, 

the physical world formed outside of man and the technological development that occurs with 

man's intervention in that world also have meaning within the system of values created by 

man and society; it can be both negative and positive.  

The topics discussed in the philosophy of modern science prove once again that it is 

impossible to properly manage and develop technological development without a philosophy 

of values and ethical norms. Otherwise, humanity will accelerate the process of mechanical 

and unconscious robotization. This will lead to greater moral, social and global problems for 

humanity 

Keywords: values, technological development, ethics, paradiqm, rational, philosophy of 

science.  

 

Giriş 

Müasir dövrdə təbiət elmlərinin ənənəvi nüfuzunun artıq mövcud olmadığını iddia edən, 

humanitar elmlərin status böhranı içərisində olduğuna inanan və “The end”(Son) adlı əsərlərin 

populyar olduğu postmodern reallıq ilə qarşı-qarşıyayıq. Məhz XXI əsrin başlanğıcında  

insanın təbiətlə münasibətinin meydana gətirdiyi çox ciddi həyati problemlər mövcuddur. Bu 

baxımdan texnoloji inkişafla  etikanın qarşılıqlı əlaqəsi günümüzdə də aktuallığını qoruyub 

saxlayır. Bu əlaqələr qarşılıqlı ontoloji olaraq dəyərlər fəlsəfəsi çərçivəsində tədqiq olunur.  

Dəyərələr fələsəfəsi baxımından texnoloji inkişaf eyni zamanda bəzi problemlərin 

yaranmasınada səbəb olmuşdur. Bu,  insan üçün ekoloji sistemin bir parçası kimi ətraf mühitə 

diqqətlə yanaşma, hava, su və torpağın çirklənməsi, qlobal iqlim dəyişmələri, tükənən təbii 

sərvətlərin azalması, böyük təbii fəlakətlərin çoxalması və atom enerjisindən həm dinc, həm 

də müharibələr zamanı istifadə olunması riski bəşəriyyət üçün qlobal  təhlükələrin meydana 

gəlməsinə səbəb olmuşdur. 

Məlum olduğu kimi “texnika” sözü qədim yunan dilində qabiliyyət mənasında işlənir. 

Terminologiya olaraq bu, eyni zamanda müəyyən bir bilik növü də deməkdir. “Texnologiya” 

məfhumu isə artıq sistemli və elmi sahələri əhatə edir.  Məhz bu kontekstdə qeyd etməliyəm 

ki, “Physis” termini fiziki aləmə, təbiətə, “nomos” termini isə cəmiyyətə və dəyərlərə müncər 

olunur. Bu mənada “tekchne”termini isə insanın praktiki biliklərlə iş görən, onun praqmatik 

özəlliyinə işarə etdiyini deyə bilərik. Bu insan təbiətindən irəli gələn və onu digər canlı 

varlıqlardan ayıran ən əsas xüsusiyyətlərdən biridir. Bu istiqamətdə sistemli və elmi şəkildə 

həyata keçmə mexanizmi isə texnologiya adlanır. Texnologiya ictimai sahənin 

formalaşdırılmasında mühüm rol oynamaqla yanaşı bu sferaya  müvafiq məna kəsb 

etməkdədir. Tarixdə meydana gəlmiş sənaye inqlabını və texnoloji inkişafda mövcud olan 

mərhələləri bu istiqamətdə ciddi arqument kimi göstərə bilərik.  

Ümumiyyətlə isə texnoloji inkişaf həyatın maddi tərəfini və insanın yaşam prosesini 

asanlaşdıran amil olaraq diqqəti cəlb edir. Etik cəhət isə insanın özü və başqaları ilə 

münasibətlərini tənzimləyir. Ancaq bunlar arasında inteqrativ əlaqələr də mövcuddur. Hətta 

bəzi əxlaq filosoflarına görə texnoloji inkişafın əsasını,yaxud arxa planını fəlsəfi-humanitar 
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paradiqmalar təşkil edir. Məhz bu paradiqmalar sayəsində həm nəzəri, həm də praktiki 

texnoloji inkişaf meydana gəlir. 

Ətrafımızdakı müxtəlif varlıqlar və əşyalar özlərinin dəyərləri ilə mövcuddur. Bu baxımdan 

teknologiya da müəyyən paradiqma və dəyərlərimizə müvafiq olaraq məna kəsb edir. Məhz 

texnoloji inkişafa əhəmiyyət verilməsindən tutmuş bu sahədə müəyyən hədəflərin və şərtlərin 

təşkil olunmasına qədər dəyərlər məcmusunun xüsusi funksional rolu vardır.  

Bütün texnoloji inkişaf və dəyərlər fəlsəfəsi baxımından ən mühüm məqamlardan biri budur 

ki, texnoloji inkişafın sadəcə alətlər və cihazlar yaratmaqla baglı deyil, eyni zamanda o həm 

də ictimai sahə ilə sıx inteqrasiya olunur. Məhz bu inteqrasiya XX əsrin başlanğıcından 

etibarən ciddi şəkildə reallaşmaqdadır. Bu dövrdən etibarən fərdlər üçün texnoloji inkişaf 

əmin-amanlıq, dövlətlər üçün isə güc kimi özünü göstərir.  

Digər tərəfdən müasir dövrdə ictimai sferada ictimai qurumlar, hüquq və iqtisadi sistemlər, 

nəhayət dəyərlər ilə texnoloji inkişaf arasındakı qarşıqlıqlı inteqrasiya mövcuddur. Hər bir 

cəmiyyət texnoloji inkişafı mənimsəyərək onu məxsus olduğu dəyərlər paradiqmasına uygun 

şəkildə əks etdirir. Bu, eyni zamanda ictimai həyatın inkişaf edilməsi kimi qəbul olunmasına 

gətirib çıxarır. Məhz texnoloji inkişaf zamanı mədəniyyətə baxış tərzinin və ictimai dəyərlər 

sisteminin yox olması ciddi problemlərə səbəb olur. Bu zaman texnoloji inkişaf insanın özünü 

də texnik bir vasitəyə çevirir.  

Texnoloji inkişafın etika ilə əlaqəsi 

Fəlsəfədə ``etika`` və ``moral`` məfhumlarına müvafiq olaraq Azərbaycan dilində “əxlaq” 

sözündən də istifadə olunur. Halbuki bu sözlər kökləri etibar ilə fərqli sözlərdir. Aristotelə 

görə etika yunan dilində ``ethos`` sözündən yaranmışdır və mənası “xarakter” deməkdir. 

Moral kəliməsi isə latın dilində ``moralis`` sözündən əmələ gəlmiş və mənası adət-ənənə 

deməkdir. Nəticədə, etika insanların xarakterini göstərdiyi halda, moral insanlararası 

münasibətləri əks etdirir. 

Texnoloji inkişafın əsas məqsədi bəşəriyyətin gələcəyini işıqlandırmaq və ona yol 

göstərməkdir. Əgər texnoloji inkişaf  bəşəriyyət üçün təhlükələr törədərsə və zülmətə səbəb 

olarsa bu zaman əxlaq fenomeninin əhəmiyyəti ortaya çıxır (1,94). 

Digər tərəfdən texnoloji inkişaf dəyərlər fəlsəfəsi çərçivəsində etik normalardan və 

qaydalardan asılı olmadan mexaniki şəkildə davam edə bilər. Ancaq belə bir inkişaf XX əsrdə 

də bəşəriyyət üçün çox təhlükələr yaratmış və hazırda da yaratmaqdadır.  

Texnoloji inkişaf həmçinin  insanın azad şəkildə təbiətə hakim olması deyil, onun insanın 

insan üzərində hakim olması ilə eyni mənaya gəlməsidir. Bu vəziyyətdə əxlaqi-etik, estetik, 

mədəniyyət kateqoriyalarının, eyni zamanda  ictimai münasibətlərin və texnoloji inkişafın 

səviyyəsi ayrılaraq bir-birindən uzaqlaşır. Bu mənada texnoloji inkişaf özünü tənqid ilə 

dəyərlər fəlsəfəsini də ehtiva etməlidir (4,53-54). 

İnsan baxımından düşünüldükdə onun maddi və mənəvi tərəfləri mövcuddur. Bu iki 

istiqamətin bir-birindən ayrılması insanın parçalanması və tək tərəfli anlaşılması mənasına 

gəlir. Bu mənada insan və kainata aid holistik (tamlaşdirici) məzmun və mahiyyət daşıyan 

fəlsəfi paradiqma daha elmi mahiyyət kəsb edir.  

Texnoloji inkişafı həyata keçirən insandır. İnsanın isə özünəməxsus dünya görüşü vardır. 

Yəni, insan dəyərləri olan bir varlıqdır. O, bu dəyərlərdən hərəkətlə həyatı və dünyanı anlayır 

və ona məna verir. Fərd və cəmiyyətlər baxımından  etik dəyərlər labüd fenomenlərdir. Bu 

etik normalar da insan və cəmiyyətlərin düşüncə və davranışlarına təsir edir.  
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Fəlsəfənin bir sahəsi olan etika, necə yaşamaq, yaxşı-pis nədir kimi suallarına cavablar 

axtarır. Dəyərlər fəlsəfənin ümumi baxışları çərçivəsində bu suallar  texnoloji inkişafın etik 

aspektini özündə ehtiva edir. Bu mənada fərdin də daxil olduğu ictimai fəaliyyətlərdə 

meydana çıxan texnoloji inkişaf etika ilə iç-içədir. Ümumiyyətlə etika, xoşbəxt həyat və 

insanın səadəti haqqında daha ümumi problemlərlə məşğul olur. 

Digər tərəfdən modern dövrdə fəlsəfi-etik baxış tərzi olmadan elmlərin və hadisələrin təhlili 

qeyri mümkündür. Çünkü fəlsəfi etika təqdim etdiyi fəlsəfi rakurs sayəsində humanitar və 

texniki elmlərin mahiyyətini açaraq konseptual təkliflər və nəzəriyyələr irəli sürməkdədir.  

Nəticədə elmi texnologiya, daha dogrusu elm fəlsəfəsi baxımından humanitar elmlər ilə 

texniki elmlərin mahiyyətcə fərqli olduqları bir reallıqdır. Həqiqətən də bu məsələ modern 

elm fəlsəfəsində ciddi şəkildə tədqiq olunmaqdadır. Nəticədə fəlsəfənin də daxil olduğu 

humanitar elmlər həyatın bütün sahələrində daha geniş izah edici mahiyyətə malikdir. Fəlsəfi 

etika nəticəsində istənilən texnoloji ideyalar və tədqiqatlar humanitar və fəlsəfi nəticələr ilə 

böyük nəzəriyyələr halına gəlir. Bu mənada modern elmlərdə inteqrasiya prosesi və 

ixtisaslararası (multidisiplinar) əlaqələr daha da güclənir.  Məhz müasir elm fəlsəfəsində də bu 

mövzu “böyük nəzəriyyələr”(grand theories) adı altında tədqiq olunmaqdadır.  

Müasir dünyada texnoloji inkişaf eyni zamanda fəlsəfi etika ilə bir-başa bağlıdır. Məhz 

mədəniyyətlərin müxtəlifliyi kontekstində fəlsəfi etikanın aktuallığı daha da artır. Çünki 

dəyərlər fəlsəfəsi baxımından “dünya” termininin texnoloji inkişafın anlaşılması kontekstində 

olduqca əhəmiyyətli rolu vardır. Məşhur alman filosofu Martin Haydeggerin ifadələri ilə 

desək “hər bir insan aid olduğu dünyanın məhsuludur”. Müxtəlif region və məkanlarda 

yaşayaraq biz insanlar müxtəlif dünyanın anlayışlarının varlığını da təsdiqləmiş oluruq. Məhz 

fəlsəfi etika dünyalar arasında əlaqələri ve inteqrasiya proseslərini özünəməxsus kateqoriya və 

dil vasitəsi  ilə həyata keçirilməsinə səy edir. Fəlsəfə tarixinə nəzər saldığda bunun bariz 

nümunələrinə rast gələ bilərik.  

Texnoloji inkişaf və etik normların iç-içə təzahür etdiyi sahələrdən biri də internet vasitəsiylə 

satınalmalar və bank sistemidir. Bu sahədə insanlar etik kodekslərə əməl etməyərək, hətta 

cinayət xarakterli hərəkətlər də edirlər. Bu hadisələr bir daha texnoloji inkişaf və bu inkişafın 

əks olunduğu ictimai münasibətlər, iqtisadiyyatın əxlaqi normalar olmadan tənzimlənməsinin 

qeyri-mümkün olduğunu göstərir.  

Texnoloji inkişaf XX əsrdə olduğu kimi XXI əsrin də xarakterik xüsusiyyəti olmaqda davam 

etməkdədir. Məhz inkişaf etmiş və etməkdə olan cəmiyyətlər texnoloji inkişafın ən yüksək 

nəaliyyətlərini əldə etməyə can atırlar. “Texnika” məfhumu texniki vasitələrin idarə 

edilməsinə işarə edir, texnoloji inkişaf isə birbaşa dəyərlərlə bağlıdır. Məhz ictimai şüura və 

cəmiyyətlərin formalaşmasına təsir edən ən başlıca amillərdən biri də dəyərlər və əxlaqi 

normalardır. Fərd və cəmiyyət qəbul etdiyi dəyərlər çərçivəsində öz hərəkətlərini 

istiqamətləndirir və təsiredici gücə malik olur. Bu baxımdan bütün fiziki əşyalar bizim onlara 

dəyər və qiymət verdiyimiz üçün məna kəsb edirlər. Hər bir fiziki əşya yaxşı-pis, estetik, 

praktiki dəyərləndirmələrlə mövcud olurlar. Şüphəsiz bu vəziyyət texnoloji inkişaf üçün də 

keçərlidir. Bu dəyərləndirmə və “dəyər biçmə” olmadan texnoloji inkişafın məzmun və 

mahiyyətini fəlsəfi mənada anlamaq qeyri-mümkündür (2,45). 

XX əsrdən etibarən daha güclü texnoloji inkişaf səbəbindən ictimai şüurun dəyişməsinin fərdə 

təsiri və fərd-cəmiyyət-dövlət əlaqəsinin nəticələri müxtəlif sosoioloq,filosof və 

ədəbiyyatçılar tərəfindən müzakirə edilmişdir. E. Husserl, Orteqa -i Qasset, M. Haydegger, 

Maks Veber, K. Marks, P. Sartr və s. mütəfəkkirlərin düşüncələrinin texnoloji inkişafın 

cəmiyyət və ictimai şüurda əsaslı şəkildə yeni mənalarda anlaşılmasına böyük təsirləri 

olmuşdur (5,57).  
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Texnoloji inkişafın fəlsəfi əsasları və birbaşa etika ilə əlaqəsi onun məfhum və kateqoriyalar 

ilə tərif verilməsina əsaslanır. Bu əsaslandırma eyni zamanda ictimai və fərdi 

dəyərləndirmədən asılıdır. Bütün bunların əsasında isə rasional düşüncə və etik normlara 

müvafiq hərəkət etmə durur. Texnoloji inkişaf fərd və cəmiyyətin ehtiyaclarına uyğun olaraq 

formalaşır. Çünki texnologiya insanın məqsədini və hədəflərini həyata keçirməkdə çox 

mühüm bir vasitə mahiyyəti daşıyır. Texnoloji inkişaf ilə etikanın qarşılıqlı əlaqə və 

münasibətləri xüsusi normaların yaranmasına gətirib çıxarır. “Texnoloji inkişaf“, 

„mədəniyyət“, „cəmiyyət“, „insan“ və s. məfhumların sistemli şəkildə bir arada olması ilə 

məna kəsb edir.  

Digər tərəfdən müxtəlif anlayış və dəyərlərin yerini fərqli səbəblərə bağlı olaraq başqa dəyər 

və anlayışlar tutur. Bəzən müsbət dəyərlərin yerini mənfi dəyərlər doldurur. Məsələn, dostluq, 

dürüstlük, yaxşılıq, xeyirxahlıq və s. dəyərlərin əvəzinə ifrat eqoçuluq, hiyləgərlik, oğurluq 

kimi dəyərlər bərqarar ola bilər. Bu mənada texnoloji inkişaf da qeyd olunan dəyərlərə bağlı 

olaraq istifadə olunur. Bu kontekstdə etik normalar və dəyərlər texnoloji inkişafın doğru və 

düzgün istiqamətdə hərəkət etməsinə şərait yaradır və yaratmalıdır.  

Məşhur fransız filosof sivilizasiyaların yaranmasını mən və başqası məfhumları kontekstində 

açıqlayır. Ona görə bəlkə də sivilizasiyanın əsas yaranma səbəbi başqasıdır. Bu mənada 

texnoloji inkişafdan səmərəli istifadə fərdiyyətçiliyə deyil kommunikativ əsaslara 

söykənməlidir. Çünki bu holistik mənada hər kəsi ehtiva edir. Fəlsəfə tarixinə nəzər 

saldığımızda ən yeni tarix olaraq XVII əsrdən başlayaraq, xüsusilə XX əsrdə meydana gələn 

iki dünya müharibəsi eyni zamanda texnoloji inkişafı da bir çox aspektdən təhlil etməyə vadar 

etmişdir. Bu xüsusilə fəlsəfə sahəsində baş vermişdir. Belə ki, modernizm fəlsəfəsini əsaslı 

şəkildə tənqid edərkən Teodor Adorno göstərir ki, modernizm ifrat ağla və sonsuz dərəcədə 

texnoloji inkişafa etimad göstərdiyi üçün XX əsrdə bəşəriyyət ciddi problemlərlə qarşı-

qarşıya qalmışdır. Bu tendensiyanı məşhur filosof Yurgen Habermas da kommunikativ ağıl 

(communicative reason) məfhumu ilə açmağa çalışmaqdadır. Nəhayət fəlsəfə tarixində 

postmodern filosoflar və etiklər bu məqama diqqət verilməsini əsas götürürlər. Ziqmunt 

Baumanda bu texnoloji inkişaf problemini “postmodern etika” kontekstində izah edir.  

XX əsrin ikinci yarısından etibarən  industrial cəmiyyətin yerinə informasiyanın geniş şəkildə 

yayıldığı və tətbiq olunduğu cəmiyyət forması meydana gəldi. Belə ki, Peter Druker bunu 

``bilik cəmiyyəti( knowledge cociety), Pol Holmes ``şəxsi xidmət cəmiyyəti``( the personal 

service society), Zbiqnev Brezezinski `` teknokratik era`` (techrotronic era), Y. Masyda isə `` 

infromatik cəmiyyət`` ( information society) olaraq adlandırır.  

Texnoloji inkişaf eyni zamanda düzgün şəkildə istifadə olunmadığından insanlar üçün ciddi 

problemlərə səbəb olur. İlk növbədə texniki məhsulları istehsal edən şirkətlər etik kodeksləri 

nəzərə almalıdır. Məsələn, sosial media şirkətləri fərdlərin özəl danışıqları, şəxsi məlumatları 

və bir-birlərinə ötürdükləri xəbərlərin məxfiliyi mövzusunda ciddi hərəkət etməlidir.  

Texniki vasitələri istehsal edən şirkətlər kimi bu məhsullardan istifadə edən fərdlər də etik 

kodekslərə riayət etməlidirlər. “İnternet fırıldaqçılığı” kimi cinayətlərin artması cəmiyyətdə 

fərdləri internet nakçılığı və internet vasitəsilə ticarət kimi mövzularda narahat edir. Məhz 

bunun qarşısının alınması üçün etik kodekslərin və əxlaqi anlayışın cəmiyyət daxilində daha 

geniş şəkildə təbliğ və təşviq edilməsi labüddür.  

Nəticədə dəyərlər fəlsəfəsi baxımından texnoloji inkişaf və etikanın əlaqəsi modern fəlsəfədə 

aktual mövzulardan biri hesab olunur. Daha əvvəl qeyd olunduğu kimi insanın xaricində 

formalaşan fiziki aləm və həmin  aləmə insanın müdaxiləsi ilə meydana gələn texnoloji 

inkişaf eyni zamanda insanın və cəmiyyətin yaratdığı dəyərlər sistemi çərçivəsində məna kəsb 

edir; bu mənfi və müsbət istiqamətlərdə də ola bilər.  
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Müasir elm fəlsəfəsində müzakirə olunan mövzular bir daha sübut edir ki, dəyərlər fəlsəfəsi 

və etik normalar olmadan texnoloji inkişafı düzgün idarə etmək və inkişaf etdirmək qeyri-

mümkündür. Əks halda bəşəriyyət mexaniki və qeyri-şüuri robotlaşma prosesini 

sürətləndirəcəkdir. Bu isə insanlıq üçün daha böyük əxlaqi, ictimai və qlobal problemlərin 

yaranmasına gətirib çıxaracaqdır.  

SONUCLAR VE ÖNERİLER  

Nəticədə dəyərlər fəlsəfəsi baxımından texnoloji inkişaf və etikanın əlaqəsi modern fəlsəfədə 

aktual mövzulardan biri hesab olunur. Daha əvvəl qeyd olunduğu kimi insanın xaricində 

formalaşan fiziki aləm və həmin  aləmə insanın müdaxiləsi ilə meydana gələn texnoloji 

inkişaf eyni zamanda insanın və cəmiyyətin yaratdığı dəyərlər sistemi çərçivəsində məna kəsb 

edir; bu mənfi və müsbət istiqamətlərdə də ola bilər.  

Müasir elm fəlsəfəsində müzakirə olunan mövzular bir daha sübut edir ki, dəyərlər fəlsəfəsi 

və etik normalar olmadan texnoloji inkişafı düzgün idarə etmək və inkişaf etdirmək qeyri-

mümkündür. Əks halda bəşəriyyət mexaniki və qeyri-şüuri robotlaşma prosesini 

sürətləndirəcəkdir. Bu isə insanlıq üçün daha böyük əxlaqi, ictimai və qlobal problemlərin 

yaranmasına gətirib çıxaracaqdır 
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ÖZET 

Ahlaklılık, en genel anlamda, bireyin temel ahlaki ilkeleri ve değerleri benimsemesi, 

eylemlerinde bunların gereklerini dikkate alması, hayatını bunlara göre şekillendirmesi ve bu 

ilkelere göre davranmayı karakter haline getirmesi olarak anlaşılabilir. Bu manada ahlaklılığın 

benimsenmesi veya benimsenmemesinin gerek bireyin hayatı açısından, gerekse toplumsal 

açıdan çok önemli olduğu açıktır. Bu durumda ahlaklılığın tercih edilmesinin makul olup 

olmadığı, ahlaklılığa ilişkin herhangi bir temellendirmenin yapılıp yapılmayacağı sorusu 

önümüze çıkmaktadır. Eğer ahlaklılık için herhangi bir temellendirme sunma imkânı yoksa 

bunun birçok olumsuz sonuçlarının olabileceğine işaret edebiliriz. Eğer ahlaklılık herhangi bir 

rasyonel temellendirme imkânından yoksun ise, bu durumda ahlaklılık, tamamen raslantısal, 

dayanaksız, belki dışsal yönlendirmeleri sorgulamadan kabul etme sonucunda ortaya çıkmış bir 

tercih, alışkanlık olacaktır. Böyle bir durumda ahlaklılığın kişisel açıdan tam manası ile 

içselleştirilmesi ve geliştirilmesi zor görünür. Yine ahlaklılığın herhangi bir temellendirmesinin 

yapılamayacağı varsayıldığında, ahlaklılığı benimsememiş olan, ahlaklılığa karşı reddedici 

tavırları benimsemiş olan kişileri rasyonel gerekçelerle ikna etme imkanı kalmayacaktır. Bu 

durum aslında ahlaklılığın sırf toplumsal güçlerin vb. değişik sebeplerle insanlara dayatmaya 

çalıştığı, birey açısından aslında hiçbir dayanağı olmayan bir olgu olduğu algısını 

güçlendirecektir. Bu durumun da gerek bireysel boyutta gerekse toplumsal boyutta ahlaklılığın 

yerleşmesi açısından son derece olumsuz bir etkiye sahip olacağı açıktır. Tüm bu gerekçelerle, 

ahlaklılığın temellendirilmesinin nasıl anlaşılabileceğini, bu temellendirmenin imkanını ele 

almanın, ahlaklılığın temellendirilmesi için takip edilebilecek yollara işaret etmenin felsefi 

tartışma açısından olduğu kadar, pratik hayat açısından da önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu 

nedenle, bu sunumda ahlaklılığı temellendirmeyi nasıl anlayabileceğimizi, böyle bir 

temellendirmenin imkânını ve genel yollarını ele almayı amaçlamaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Etik, Metaetik, Ahlaklılık, Ahlaklılığın Temellendirilmesi 

 

 

THE PROBLEM OF JUSTIFICATION OF MORALITY 

 

ABSTRACT 

Morality, in the most general sense, can be understood as the individual's adoption of basic 

moral principles and values, taking them as reasons in his actions, shaping his life according to 

them, and making it a character to act according to these principles. It is clear that the adoption 

or disown of morality is very important both for the life of the individual and for the society. In 

this case, the question arises whether it is reasonable to prefer morality and whether any 

justification for morality can be made. If there is no possibility to offer any justification for 

morality, we can point out that this will have many negative consequences. If morality is devoid 

of any rational justification, then the choice of morality will be a completely random, unfounded 
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choice, a habit that may have arisen as a result of accepting external directions without 

questioning them. In such a situation, it seems difficult for morality to be fully internalized and 

developed personally. Again, assuming that no justification for morality can be made, it will 

not be possible to persuade people who have not adopted morality and who have negatory 

attitudes towards morality, on rational grounds. It will strengthen the perception that morality 

is a phenomenon that social forces, etc. tries to impose on people for different reasons and that 

it is actually a phenomenon that has no rationality for the individual. It is clear that this situation 

will have an extremely negative effect on the establishment of morality both in the individual 

and social dimensions. For all these reasons, we believe that it is important in terms of practical 

life as well as philosophical discussion to consider how the justification of morality can be 

understood, to discuss the possibility of this justification, and to point out the ways that can be 

followed for the justification of morality. Therefore, in this presentation, we aim to discuss how 

we can understand the justification of morality, the possibility and general ways of such 

justification. 

Keywords: Ethics, Metaethics, Morality, Justification of Morality 
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ÖZET 

Nietzsche ismi etik konusunda felsefe tarihinde önemli bir kırılma noktasıdır. Batı 

metafiziğinin aşkınlıkçı ahlak öğretilerine karşı içkin bir etik anlayışı ortaya koyar. Çünkü ona 

göre Platondan Kant’a kadar pek çok majör filozofun ahlak öğretileri bu dünyayı 

değersizleştirmiştir. Bu dünyanın değerden düşürülmesi hususunda bu dünyayı hiçe sayan, öte 

dünyayı ve öte dünyadan gelen değer hiyerarşisini öne çıkaran Hristiyanlık da Nietzsche’nin 

eleştirisinin hedefindedir. Nietzsche “çekiçle felsefe yapma” metaforunu özellikle bu dünyayı 

değerden düşüren geleneksel egemen anlatıları yıkmak için kullanır. Aslında bu metafor onun 

içkin bir etik oluştururken izlediği yolun adıdır. Değerlerin yeniden değerlendirilmesi için 

aşkınlıkçı öğretilerin köklerini kazınıp yıkılması elzemdir.  

Nietzsche için bertaraf edilmesi gereken, daha doğrusu yıkılması gereken şeyler, yaşamı 

olumsuzlayan değerlerdir. Ona göre bir mutlaklık bahşedildiği anlamıyla hakikat yalnızca bir 

hipotez, bir kurgudur ve hakikate dayalı bilgiler değişmez yasalar değil, sadece insanca, üstelik 

de “pek insanca” yorumlar olmalıdır. “Değerlerin yeniden değerlendirilmesi” olarak ifade 

edebileceğimiz bu felsefi tavır genel olarak, yaşamı ve özellikle insan hayvanının yaşamını 

yeniden yorumlamayla yakından ilişkilidir. Bu dünyada, bu yaşamın ötesinde, değer ve değer 

belirlenimleri için standart ya da temel olarak hizmet edebilecek bir şey yoksa, o zaman değer 

de doğallaştırılmalıdır ve yaşamla ilgili bir şey olarak anlaşılmalıdır. Bu ise yeryüzüne sadık 

(toprağı seven) bir olumlama etiği ile gerçekleşecektir. 

Anahtar Kelimeler: Aşkın, İçkin, Ahlak, Etik, Değer, Hristiyan Ahlakı, Dekadan 

 

 

NIETZSCHE AND ETHICS 

 

ABSTRACT  

The name Nietzsche is a critical transition point in philosophy when it comes to ethics. He 

reveals an immanent ethical understanding against the transcendent moral teachings of Western 

metaphysics. Because, according to him, the moral teachings of many major philosophers from 

Plato to Kant have devalued this world. Christianity, which ignores this world in terms of the 

devaluation of this world, and emphasizes the other world and the hierarchy of values from the 

other world, is also the target of Nietzsche's criticism. Nietzsche uses the metaphor of 

"philosophizing with a hammer" specifically to destroy traditional dominant narratives that 

devalue this world. In fact, this metaphor can be seen as the beginning of establishing an 

immanent ethic. For “transvaluation/revaluation of values it is essential that transcendental 

teachings be rooted out and destroyed. 

For Nietzsche, those to be removed, more precisely to be pulled down are values which negate 

the life. According to him, the truth with regard to a granted absoluteness is only a hypothesis, 

a speculation; and the knowledge rest on truth must not be constant laws but only the “human”, 
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then again “all too human” interpretations. This philosophical manner which can be also 

mentioned as “revaluation of all values” is closely associated with reinterpreting the life, 

especially the life of human animal in general. If there is not anything to serve as a measure or 

corner stone for value and value determinations in this world or beyond, it is necessary to 

naturalize the value and understand it in relation to the life. The only way to realise it is an 

affirmation ethics which is loyal to the earth (earth-lover) 

Key Words: Transcendent, Immanent, Morals, Ethics, Value, Christian Morality, Decadence 

 

Nietzsche, inançlarımızı yapılandıran en derine gömülü fikirlerin bazılarına olağanüstü bakış 

açısı geliştiren bir filozof olarak bilinir. “Tanrı öldü”, “ebedi dönüş”, “üstinsan”, “güç istenci” 

şüphesiz Batı felsefesinin bugüne kadar ürettiği en güçlü kavramlar arasında yer alır. Bu 

kavramların en önemli özelliği her zamankinden daha şiddetli bir metafizik, etik-politik ve 

mantık eleştirisi ihtiva etmesidir. Kendi felsefesiyle Batı felsefesi arasına dikkat çekici bir 

mesafe koyan Nietzsche, yaşam açısından tekil hakikatin nasıl bilinebileceğine olduğu kadar 

nasıl yaşanabileceğine de odaklanır. Bu yüzden kendi çalışmalarının yeni bir tarihsel çağın 

doğuşunu temsil ettiğine inanmıştır. Putların Alacakaranlığı metni bu mesafe alışın 

cüretkârlığını kesin bir dille ifade etmesi bakımından oldukça provokatiftir. Burada Nietzsche 

“çekiçle felsefe yapma” metaforuyla kurgusal, tözcü ve aşkın yapılarla iş gören bütün bir Batı 

metafiziğine meydan okurken, “sistem düşünürü olmaktan ziyade bir problem/kriz düşünürü 

olma” tarafındaki safını çoktan seçmişti. Nietzsche için bertaraf edilmesi gereken, daha doğrusu 

yıkılması gereken şeyler, yaşamı olumsuzlayan değerlerdir. Ona göre bir mutlaklık bahşedildiği 

anlamıyla hakikat yalnızca bir hipotez, bir kurgudur ve hakikate dayalı bilgiler değişmez 

yasalar değil, sadece insanca, üstelik de “pek insanca” yorumlar olmalıdır. “Değerlerin yeniden 

değerlendirilmesi” olarak ifade edebileceğimiz bu felsefi tavır genel olarak, yaşamı ve özellikle 

insan hayvanının yaşamını yeniden yorumlamayla yakından ilişkilidir. Bu dünyada, bu yaşamın 

ötesinde, değer ve değer belirlenimleri için standart ya da temel olarak hizmet edebilecek bir 

şey yoksa, o zaman değer de doğallaştırılmalıdır ve yaşamla ilgili bir şey olarak anlaşılmalıdır. 

Bu ise yeryüzüne sadık (toprağı seven) bir olumlama etiği ile gerçekleşecektir. Deleuze’ün 

ifadesiyle içkin bir olumlama stratejisine yaslanan bu keskin dönüş, bir olumlama pratiğini 

müjdeler. Topyekûn Batı felsefesine karşı sevk edilen bu yıkıcı hamle, anlamını tamamıyla 

“Platonculuğun ters çevrilmesinde” ve dolayısıyla homo natura’nın (bkz. İyinin ve Kötünün 

Ötesinde’nin 230. aforizması) naturasına yeniden hayat verme girişiminde bulacaktır. Bu ters 

çevirme ve deyim yerindeyse natura’yı kutsama girişimi, Nietzsche’yi hızla güncel bir filozof 

olmaya davet eden muazzam denebilecek bir okuma bolluğu ve şölenine taşır. Çünkü yirminci 

yüzyıla ve kuşkusuz yirmibirinci yüzyılın ilk yirmi yılına da doğrudan sızan bu “ters çevrilme” 

ve insanın doğaya ait olduğu hayvanlığının yeniden gündeme gelmesi, sadece bir ontoloji 

meselesi değil, gücün dinsel, ahlaki ve politik bölüşümüdür. 

İnsanı bir değer varlığı olarak gören Nietzsche’ye göre, filozofların şimdiye kadar kabul etmiş 

olduğu “değerler”, gerçekte, kendi sistemlerinin gelişip büyümesine zemin teşkil eden bir “öz” 

fonksiyonuna sahip olarak görülmüştür. Başka bir ifadeyle, filozoflar, kendilerini yalnızca 

“hakikat”in keşfine yoğunlaştırmış gibi sunuyor olsalar da, gerçekte onların yaptığı, kurnaz bir 

biçimde, “hakikat” diye adlandırmış oldukları önyargıları savunmaktan başka bir şey değildir. 

Zira onlar, dünyayı bizzat kendi değerlerine göre yorumlar ve daha sonra da, “objektif” bilgi 

olarak sunmuş oldukları yorumların, herkesin kabulüne mahzar olmaya muktedir bir yeterliliğe 

sahip olduğunu iddia ederler. Nietzsche de dünyayı, geleneksel felsefede yapılageldiğini iddia 

ettiği üzere, değerler çerçevesinde yorumlar. Bu anlamda Nietzsche’nin karşı olduğu şey 

değerler değildir. Nietzsche değerlerin önemini teslim eder (Küçükalp, 2019: 57). 

Nietzsche’nin kültür ve ahlak eleştirisiyle iç içe olan değer eleştirisi özünde onun doğa 

anlayışına sıkı sıkıya bağlıdır. Ona göre kültür oluş dünyası içerisinde değerlendirilebilecek bir 
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şeydir. Kültürü oluşun içerisinde değerlendirmek onun bu dünyayı sahici olarak görmesinden 

kaynaklanır. Bu dünya yani oluşun ve bozuluşun hâkim olduğu yeryüzü aynı zamanda yaratıcı 

ve yıkıcı güçleri ihtiva eder. Batı metafiziği eleştirisini büyük ölçüde bu husus çerçevesinde ele 

alır. Batı metafiziği Sokrates, özellikle de Platon, ile birlikte bir bozuluş/dekadans sürecine 

evrilmiştir. Aşkınlıkçı yapılarla iş gören bu anlayışlar bu dünyayı ontolojik ve etik olarak 

değerden düşürmüşlerdir. “Böylece felsefe, sahte bir özne-nesne ayrımı temelinde bir 

ontolojiler, epistemolojiler, teolojiler ve etikler bolluğu içine gömülüp kalmıştır. Hıristiyanlık 

da aslında Platonculuğun birkaç yönden bir devamı olmuş, o da bu sahtelikten payını almıştır 

(Özlem, 2004: 107). 

Platon’dan Kant’a kadar Batı felsefesinin istikametini tayin eden bütün bu aşkınlıkçı yapılar 

Pre-Sokratik gelenek ile karşılaştırıldığında bu dünyayı değerden düşürmüşlerdir. Nietzsche 

bunu Dionysosçu düşüncenin, yani yaşamı, oluşu ve sevinci, olumlayan düşüncenin 

baskılanarak Apolloncu düşüncenin, yani ölçülü, kavramsal ve kurgusal, olanın ön plana 

çıkarılması olarak yorumlar. Nietzsche’ye göre bu durum aynı zamanda nihilizmi hazırlamıştır. 

Bu anlamıyla Nietzsche’nin ortaya koymuş olduğu içkin etik görüşü bütünüyle nihilizmin ne 

şekilde aşılabileceğinin gerekli olanaklarını açığa çıkarmaya çalışır. Buradaki kilit söylem 

“Tanrının ölümüdür.” Şen Bilim kitabının ünlü “Kaçık Adam” bölümünde dile getirir bunu: 

“Kaçık adam onların arasına sıçrayıp bakışlarıyla onları delip geçerek “Tanrı nerede?” diye 

sorar, “şunu da söyleyeceğin, onu biz öldürdük, sizlerle ben! Onun katiliyiz hepimiz. Ama bunu 

nasıl yaptık biz yeryüzünde? Nereye gidiyor şimdi dünya, biz nereye gidiyoruz? Bütün 

güneşlerden uzağa mı? Sürekli, boş yere geriye, öne, yana, bütün yönlere atılıp durmuyor 

muyuz? Üst alt kaldı mı? Sanki sonsuz bir hiçte yolumuzu yitirmiyor muyuz? Boş uzayın 

soluğunu duymuyor muyuz? Hava giderek soğumuyor mu? Giderek daha çok, daha çok gece 

gelmiyor mu? Tanrıyı gömen mezar kazıcılarının yaygarasından başka bir ses duyuyor muyuz? 

Tanrısal çürümeden – Tanrının çürümesinden başka koku duyuyor muyuz? Tanrı da çürüdü. 

Tanrı öldü! Tanrı öldü! Onu öldüren de biziz! (Nietzsche 2003: 130)” 

Tanrının ölümü neyi ifade etmektedir. Heidegger bu ifadenin nihilizmin özünün 

soruşturulmasına imkan verdiğini düşünür  

“Tanrı, idealar ve idealler aleminin adıdır. Bu duyular-üstü alem, Platon’dan beri, veya daha 

kesin bir ifadeyle, Platoncu felsefenin geç Antik Yunan ve Hıristiyan yorumlarından beri, 

hakiki ve gerçek dünya olarak görülmüştür.  

‘Tanrı öldü’ cümlesi şu anlama gelir: Duyular-üstü dünyanın etkin bir gücü yoktur. Yaşam 

bahşetmez. Metafizik, yani Nietzsche’ye göre Platonculuk olarak anlaşılan Batı felsefesi, sona 

ulaşmıştır.” (‘Heidegger, 2003:18. Roney, 2013: 308) 

Tanrının ölümü batı metafiziğine yön veren aşkınlıkçı yapıların iflas ettiğini gösterir. Dünyayı 

kavramlar penceresinden ele alan bu kurgusalcı öğretiler hakikat ile temas hususunda dünyayı 

ıskalamışlardır. Bu öğretilerin kavramları, tanımları ve bize sundukları yaşam olanakları 

Tanrının ölümüyle birlikte anlamını yitirmiştir. Bu insanlık için aslında bir fırsattır. Yaşamı 

yeniden kurmak, yaşam olanaklarını eski aşkın öğretilerden koparmak için değerlerin yeniden 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Nietzsche’nin şu sözleri oldukça etkileyicidir: “Parçalayın, 

parçalayın ey kardeşlerim, sofuların şu levhalarını! Parçalayın dünyaya kara çalanların 

özdeyişlerini. (Nietzsche 1991: 196).  

Nietzsche Batı metafiziğinin eskimiş ahlak kanonlarına karşı yeni etik olanağın imkanına 

koyulur. İçkin bir etik olarak tasavvur edebileceğimiz bu öğretin hakikat/ler ile temas noktası 

bu dünyadır. “Karşı bir kültürün şafağı” olarak değerlendirebileceğimiz bu hamlenin 

başlangıcında Nietzsche’nin üç dönüşümünü yani deve, aslan ve çocuk metaforunu 

hatırlamamız yerinde olacaktır. Deve, önceki bütün ahlaki değer yargıları sırtında taşıyandır. 
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Eski ahlakın buyruklarını görev ve ödev bilinciyle yük edinir. Sürü insanıdır aslında o. 

Nietzsche şöyle der: Nedir ağır olan? diye sorar dayanıklı tin, sonra diz çöker bir deve gibi ve 

iyice yüklenmek ister. Nedir en ağır olan, ey kahramanlar? diye sorar dayanıklı tin, alayım 

sırtıma da kıvanayım gücümle (Nietzsche, 2016:21.) Aslan ise ona yüklenen yerleşik ahlaki 

yargılardan ve toplumsal değerlerden epistemik bir kopuşu ifade eder. Yeni değerler yaratılması 

gerektiğine inanma safhasıdır bu ancak aslanın buna gücü yetmez, aslanın gücü yeni bir yaratım 

için özgürlük yaratmaktan öteye geçemez. (Nietzsche, 2016: 21) aslan “kutlu bir hayır”a 

ulaştıktan sonra üstinsan yolunda bir dönüşüm daha geçirilmelidir, yani ruh bir çocuk olmalıdır. 

Ama söyleyin kardeşlerim, aslanın gücünün yetmediği, ama çocuğun yapabileceği ne var ki? 

Neden yırtıcı aslanın bir de çocuk olması gerekiyor ki? Masumiyettir çocuk ve unutuş, yeni bir 

başlangıç, bir oyun, kendi kendine dönen bir çarktır, bir ilk hareket, kutlu bir Evet deyiştir. 

Evet, kutlu bir Evet-deyiş gerekir yaratma oyununa, kardeşlerim: şimdi kendi istemini ister ruh, 

kendi dünyasını kazanır dünyayı kaybeden. Üç dönüşümünü saydım size tinin: tinin nasıl deve 

olduğunu, devenin nasıl aslan ve sonunda aslanın nasıl çocuk olduğunu anlattım size 

(Nietzsche, 2016: 20-21))  

Çocuk “kutlu evet”i temsil eder. Ruh kendisini aşar özgürlüğe erişir, hayatla oynamayı ve dansı 

seçerek tamamen içkin bir etik stratejinin yolunu açar.Sonuç olarak üstinsana giden yolu bu 

şekilde açıklayan Nietzsche, içkin bir etik stratejide üstinsana büyük bir anlam yüklemektedir. 

Ona göre üstinsan yeryüzünün anlamıdır. Yeryüzüne bağlı kalan, toprağa sadık bir insandır. 

Yeryüzü tamamen Tanrı ile bağlarını kesmiştir. Anlamın etik ve ontolojik olanağı üstinsana 

geçmiştir. Yeryüzünü ıskalayan, olumsuzlayan, değerden düşüren bütün aşkınlıkçı buyurgan 

ahlaki sistemler geçersizleşmiştir. Üstinsan yeryüzünün anlamını yeniden değerlendiren, içkin 

yaşamsal olanakları keşfetmeye çalışan, bir anlamda yeryüzünün sorumluluğunu üstlenendir. 

İnsan ancak kadim ahlaki yüklerden bu şekilde kurtulabilir ve hakikatten ziyade hakikatler ile 

temasın imkanlarını ancak böyle bir tersçevirme ile tesis edebilir. 

Kaynakça 

Nietzsche, F., İyinin ve Kötünün Ötesinde, Çev. Ahmet İnam, Gündoğan Yay., 1997. 

___________ Ahlakın Soykütüğü Üzerine, Çev. Ahmet İnam, Gündoğan Yay., 1998. 

___________ Şen Bilim, Çev. Levent Özşar, Asa Kitapevi, Bursa, 2003. 

___________ Putların Alacakaranlığı, Çev. Mustafa Tüzel, İş Bankası Yay., İst., 2015 

___________Böyle Söyledi Zerdüşt, Çev. Mustafa Tüzel, İş Bankası Yay., İst., 2016. 

Özlem Doğan, Etik, İnkılap Yay., İst., 2004. 

Roney Patrick, “Aşkınlık ve Yaşam: Nietzsche ve ‘Tanrının Ölümü’ Üzerine”, Çev. Elis 

Şimşon, Kaygı Dergisi, 2013. 

 

 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
266



İMAM GAZÂLÎ DÜŞÜNCESİNDE AHLAKLI OLMANIN ANLAMI 

 

 

Metin AYDIN  

Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü  

ORCID NO: 0000-0002-4918-7270 

 

ÖZET 

Ebû Hâmid el-Gazâlî et-Tûsî (ö. 505/1111), hiç şüphesiz klasik İslam düşünce geleneğinin en 

önemli isimlerinden biridir. Filozoflar ve Batınîlerle girdiği fikri mücadelelerin yanında, 

geliştirmiş olduğu düşünce sistemi ve düşüncelerinin etki alanının büyüklüğü, ona haklı bir 

şöhret kazandırmıştır. Önemli bir kelamcı ve sûfî olmasının yanında, aynı zamanda önemli bir 

de ahlak düşünürü olan Gazâlî, nasslar üzerine temellenmiş olan geleneksel ahlak düşüncesi ile 

felsefi ve tasavvufi ahlakı, bir potada eritmeyi amaç edinmiştir. Bu konuda, İslam geleneğinin 

en başarılı ahlakçılarından biri olarak kabul edebileceğimiz Gazâlî’nin ahlak sistemi, bu önemli 

niteliğine rağmen yine de bazı sorunlarla karşı karşıyadır ki bu bildirinin konusunu da söz 

konusu sorunlardan biri oluşturmaktadır: Gazâlî’nin sisteminde ahlaklı olmanın anlamı. Bahse 

konu bu sorunun temelinde Gazâlî’nin Tanrı tasavvuru yatmaktadır. Tanrı’yı kâdir-i mutlak 

olarak kabul eden Gazâli, evrende yalnızca Tanrı’nın tek gerçek fail olabileceğini savunur. 

Diğer hiçbir canlının gerçek anlamda fail olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Tanrı 

dışındaki varlıklara fail denmesi ancak mecazi anlamdadır. Bu yaklaşımı kendisini en açık 

biçimde nedenselliğin reddinde gösterir. Ona göre, kadir-i mutlak bir varlık olarak Tanrı, her 

istediğini yapma kudretini haizdir. Söz gelimi, asanın ejderhaya dönüşmesi, ölünün diriltilmesi, 

ayın ikiye bölünmesi gibi olağanüstü mucizeler, Tanrı için son derece mümkün eylemlerdir. 

Dolayısıyla tabiattaki olağan akışı, sebep-sonuç ilişkisini vazgeçilmez bir zorunluluk olarak 

kabul eden kişi Gazâlî’ye göre Tanrı’nın kadir-i mutlaklığını reddediyor demektir. Böylesi bir 

sistemde Tanrı, ahlak açısından tüm erdemlerin nihai ölçütü haline gelmektedir. Bu durumda 

da erdem, Tanrı’nın emrettiği şey olmaktadır. Bununla birlikte geleneksel ahlak teorilerinde 

karşımıza çıkan erdem ile mutluluk arasındaki zorunlu bağ, Gazâlî’nin nedenselliği reddi 

nedeniyle de ortadan kalkmaktadır. Tüm bunların sonucunda erdem ile mutluluk arasındaki 

ilişki koparılmakta, ahlakın nihai hedefi olan mutluluk Tanrısal bir inayete dönüşmektedir. Bu 

bağlamda da kişinin erdemli olmasının anlamının ne olduğu sorusu makuliyet kazanmaktadır. 

İşte bu bildiride söz konusu bu makuliyeti tartışacağız. 

Anahtar Kelimeler: Ahlak, Erdem, Nedensellik, Gazâlî 

 

 

THE MEANING OF BEING MORAL IN AL-GHAZALI'S THOUGHT 

 

ABSTRACT 

Abū Hāmid al-Ghazālī et-Tūsī (d. 505/1111) is undoubtedly one of the most important thinkers 

of the classical Islamic thought tradition. In addition to his intellectual conflicts with 

philosophers and Batinids, his theory and the impact of his thoughts brought him a well-

deserved reputation. Ghazali, who is an important theologian and mystic as well as an important 

moral thinker, aims to melt the traditional moral thought based on sacred texts and philosophical 

and mystical ethics in a pot. In this regard, al-Ghazali's moral system, which we can consider 

as one of the most successful moralists of the Islamic tradition, still faces some problems despite 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
267



this important quality. The subject of this paper is about one of these problems: the meaning of 

being moral in al-Ghazali's thought. Ghazali's conception of God lies at the root of this problem. 

Ghazali, who accepts God as omnipotent, argues that only God can be the real agent in the 

universe. According to this thought, it is not possible for any other living thing to be accepted 

as a real agent. To call entities other than God as agents is only in a literal sense. This approach 

manifests itself most clearly in the rejection of causality. According to him, God, as an 

omnipotent being, has the power to do whatever He wills. For example, extraordinary miracles 

as turning the staff into a dragon, the resurrection of the dead, the splitting of the moon in two 

are perfectly possible actions for God. Therefore, according to Ghazali, the person who accepts 

the ordinary course of nature and the cause-effect relationship as indispensable, rejects the 

omnipotence of God. In such a system, God becomes the ultimate criterion of all virtues. In this 

case, too, virtue becomes what God commands. However, the obligatory relationship between 

virtue and happiness, which is in traditional moral theories, also disappears due to Ghazali's 

rejection of causality. As a result of all these, the tie between virtue and happiness is broken, 

and happiness, the ultimate goal of morality, turns into divine grace. In this context, the question 

of what it means to be virtuous becomes reasonable. In this paper, we will discuss this 

reasonableness. 

Keywords: Ethics, Virtue, Causality, al-Ghazālī 

 

Giriş 

Felsefî soruşturmaların faili olarak insan, hakikat araştırmasında tüm varlık alanını kendi 

arayışının nesnesi kılar. Bununla birlikte insan, söz konusu varlık alanının bir parçası 

olduğundan, kendisi de bu arayışın nesnesi olmaktan kurtulamaz. İnsan bir yandan içinde yer 

aldığı dünyanın işleyişini anlamlandırmaya çalışırken, diğer yandan da bu varlık alanıyla 

girdiği ilişkide kendi eylemlerini de bu anlamlandırma çabasına konu eder. Temelde ahlak 

ilminin üstlendiği bu çabanın nihai gayesi, insan eylemlerini sistematik biçimde ele almak ve 

söz konusu eylemlerin mahiyetini ortaya koymaktır. Ahlak ilminin kendisine konu edindiği 

insan eylemleri, diğer taraftan din ve hukuk gibi alanların da konu alanına girdiği için, zaman 

zaman bu araştırma oldukça çetrefilli bir hal alabilmektedir. Zira eylemlerin ahlaki, dini ve 

hukuki bakış açısının nesnesi olması, farklı değerlendirmeleri gündeme getirmekte, bazı 

durumlarda bu üç alanın sınırları silikleşmektedir. 

Ebû Hâmid el-Gazâlî et-Tûsî (ö. 505/1111), insan eylemlerine bu üç bakış açısından bakmayı 

başarabilen oldukça önemli bir düşünürdür. Biz, bu yazımızda Gazâlî’nin vahiy temelli ahlak 

anlayışındaki temel bir soruna işaret etmeyi amaçlıyoruz: Ahlaklı olmanın anlamı. Soru bu 

haliyle hiç ilgi çekici görünmese de soru, Gazâlî’nin düşünce sistemi özelinde sorulduğunda, 

durum değişmektedir. Bilindiği üzere Gazâlî, düşünce tarihinde bir benzerini David Hume 

(1711-1776)’da gördüğümüz biçimde sebep ile sebepli arasındaki nedenselliği daha doğrusu 

aradaki nedensellik bağının zorunluluğunu reddeder. Gerekçelerine aşağıda değineceğimiz bu 

yaklaşımın altında Gazâlî’nin en önemli muhalifleri olan filozofların hilafına, Tanrı’yı tüm 

zorunluluklardan berî kılmak ve böylece de O’nun kâdir-i mutlaklığını koruma gayretinin 

yattığı söylenebilir. Tanrı’yı evrendeki tek fail haline getiren bu görüş, dolaylı olarak insanı 

ancak mecazi bir faile dönüştürmekte, bunun sonucunda da insanın kendi gayretiyle mutluluğu 

elde edip edemeyeceği bir diğer anlamıyla da ahlaklı olmanın anlamının ne olduğu sorusu 

makuliyet kazanmaktadır. İşte yazımızda bu sorunun makuliyetini tartışmayı amaçlıyoruz. 

Tartışmamızı Gazâlî’nin yukarıda işaret ettiğimiz üç bakış açısını yansıtmaları sebebiyle şu üç 

eseri temelinde yürüteceğiz: el-İktisâd fi’l-i‘tikâd, el-Mustasfâ, Mîzânu’l-amel. Gazâli, el-

İktisâd ile eylemlerin dinî yönünü, el-Mustasfâ ile hukuki yönünü, Mîzânu’l-amel ile de ahlakî 

yönünü ele alır. Makale, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Gazâlî’nin konumuza ilişkin 
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Tanrı, nedensellik anlayışlarını, mutluluk ile erdem ilişkisini betimleyici tarzda ele aldıktan 

sonra, ikinci bölümde bu anlayışların tutarlı biçimde bir araya getirilme imkânı temelinde, 

böylesi bir sistemde ahlaklı olmanın anlamını tartışacağız. Çalışmadaki temel iddiamız, sebep 

ile sebepli arasındaki ilişkinin zorunluluğunu reddeden Gazâlî’nin erdemli olmak ile mutluluk 

arasındaki bağı da kopardığı, bunun sonucunda da mutluluğun bu sistemde failin doğrudan 

hedefi olamayacağıdır. Mutluluk, bu sistemde ancak Tanrı’nın emirlerini yerine getiren failin, 

umut edebileceği, Tanrı’nın insanların fiillerine bakmaksızın istediğine lütfedeceği ilâhî bir 

hediye olmakta bu durum da ahlaklı olmanın anlamının ne olduğu sorusunu makul hale 

getirmektedir. 

Şimdi çalışmamızın ilk bölümüne geçebiliriz. 

1. Gazâlî Düşüncesinde Tanrı, Nedensellik ve Erdem 

1.1. Tanrı 

Gazâlî düşüncesi hiç şüphesiz Tanrı üzerine temellenir. Tanrı, tüm sistemi ayakta tutan, her 

şeyin kendisine bağlı olduğu kilit taşıdır. Tüm her şey, varlığını Tanrı’dan alır. Tanrı, bilen 

(âlim), güç yetiren (kâdir), diri (hayy), irade eden (murîd), işiten (sem‘), gören (basîr) ve 

konuşan (mütekellim)dir.1 Tanrı, salt iyiliktir. İhtişam, güzellik ve mükemmellik O’na aittir.2 

Tanrı, hiçbir şeye muhtaç değildir, bilakis âlemdeki her şey O’na muhtaçtır. Tanrı, herhangi bir 

eksiklik hissetmediği için amacı olan bir varlık da değildir. O, bu yönüyle aşkın ve ilahidir.3 

Tanrı, hiçbir surette herhangi bir şeyin eksikliğini hissetmez, herhangi bir şeyi arzulamaz.4 

Tanrı, sevendir, sevilendir, haz kaynağıdır. Bizim duyduğumuz hazzın, O’nun hazzıyla asla 

benzerliği yoktur. O’nun haz durumu, lezzet, sevinç, mutluluk gibi kavramlarla ifade 

edilemeyecek derecede farklı, çok daha yüce bir durumdur.5 

Sayılan ve daha sayılabilecek birçok nitelik arasında konumuz açısından en önemlisi, Tanrı’nın 

kudret sahibi oluşudur. Gazâlî’ye göre Tanrı, âlemde istediği her şeyi, istediği zaman yapma 

kudretine sahip olan kâdir-i mutlak bir varlıktır. O, kudretini izhar etmek için ve iradesini 

gerçeğe dönüştürmek için âlemi yaratmıştır. Bunu da herhangi bir fayda ya da menfaat 

beklentisiyle yapmamıştır. Tanrı’nın kâdir-i mutlak oluşunun bir diğer ifadesi Tanrı’nın tüm 

zorunluluklardan azade olmasıdır. Gazâlî, bu durumun O’nun hiçbir şeye gereksinim 

duymamasının bir sonucu olduğunu belirtir.6  

Peki, Tanrı’nın kâdir-i mutlak olması tam olarak neyi ifade eder ve Gazâlî’nin sistemi açısından 

Tanrı’nın kâdir-i mutlaklığı niçin önemlidir? Bu sorulara cevap vermenin en işlevsel 

yollarından biri onun nedensellik anlayışına bakmaktır. Zira Tanrı’nın kâdir-i mutlaklığının 

sistem üzerindeki dönüştürücü etkisi kendisini en açık biçimde nedensellik meselesinde izhâr 

eder. 

1.2. Nedensellik 

Nedensellik, düşünce tarihinde içinde yaşadığımız evrenin işleyişini açıklamada düşünce tarihi 

boyunca filozofların müracaat ettikleri en önemli açıklama tarzıdır. Varlıklar arasında zorunlu 

bir nedensellik ilişkisinin varlığını ileri sürerek, doğadaki düzenli işleyişi oldukça işlevsel 

biçimde açıklayan bir model elde etmek mümkündür. Bununla birlikte sebep ile sebepli 

arasındaki bu nedensellik bağının zorunlu olduğunu kabul etmek, her durumda ve zamanda aynı 

 
1 Gazzâlî, İtikadda Orta Yol, çev. Osman Demir (İstanbul: Klasik Yayınları, 2012), 79. 
2 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, çev. Mahmut Kaya - Hüseyin Sarıoğlu (İstanbul: Klasik Yayınları, 2012), 96. 
3 George Hourani, “Gazzâli’nin Eylem Etiği ÜZerine”, Şarkiyat Çalışmalarında İslam Ahlak Metafiziği, ed. 

İbrahim Aslan - İbrahim Aslan (İstanbul: Endülüs Yayınları, 2020), 424. 
4 Gazzâlî, İtikadda Orta Yol, 103. 
5 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, 95. 
6 Hourani, “Gazzâli’nin Eylem Etiği ÜZerine”, 424. 
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etkinin aynı sonuçları ortaya çıkacağını da zorunlu olarak kabul etmeyi gerektirir. Bu durum, 

özellikle teistik sistemlerde mucize gibi çok nadir de olsa doğa kanunlarının işleyişindeki 

zorunlu bağın askıya alınmasını, Tanrı’nın evrendeki işleyişe doğrudan müdahalesini, evrende 

Tanrı’dan başka gerçek faillerin varlığını ifade eden durumları açıklamakta ciddi sorunları da 

beraberinde getirir. Dolayısıyla nedensellik, evrendeki işleyişin açıklanmasında oldukça 

işlevsel bir açıklama modeli olmasına rağmen belirli durumlarda Tanrısal kudretin 

sınırlanmasını ima eden tazammunlara da sahiptir. Nedensellik meselesinin bu 

tazammunlarının bilincinde olan Gazâlî, tercihini nedensellikten yana değil, Tanrı’nın 

kudretinden yana kullanıştır. Tabii ki onun bu tercihi bazı sorunlarla yüzleşmesine neden 

olmuştur ki bunlardan biri de bizim hali hazırda tartıştığımız meseledir. Fakat ondan önce 

nedensellik meselesine, genel hatlarıyla temas etmenin, peşine düştüğümüz sorunun 

cevaplanması için gerekli olduğunu düşünüyoruz. 

Gazâlî’nin nedensellik meselesi temelde şu önerme üzerine kuruludur: “Kâdir-i mutlak bir 

varlık olarak Tanrı için hiçbir şey imkânsız değildir.”7 Açıktır ki bu önerme, sebep ile sebepli 

arasında zorunlu olarak var olduğu öne sürülen nedensellik bağını da kapsamaktadır. Hal böyle 

olunca Tanrı’nın kâdir-i mutlaklığını garanti altına alan Gazâlî’nin yüzleşmesi gereken ilk ve 

en önemli sorun, evrendeki işleyişin nasıl açıklanacağı olmuştur.  

Gazâlî’ye göre evrende sebep-sebepli ilişkisinde insanların iddialarının aksine zorunlu bir ilişki 

yoktur. Her ne kadar insanlar bunun tersini düşünse de gerçek budur. İnsanların böyle 

düşünmelerinin temel nedeni, zihin alışkanlığından başka bir şey değildir. Zira zihnimiz sürekli 

olarak peş peşe gerçekleşen olayları müşahede ettiğinde doğru olmayan bir biçimde, varlıklar 

arasında sanki zorunlu bir nedensel bağ olduğu vehmine kapılır. Hâlbuki ona göre iki şeyden 

birinin varlığı ya da yokluğu, diğerinin varlığını ya da yokluğunu zorunlu kılmaz. Mesela, su 

içmek ile suya kanmak, yemek ile doymak, ateşe dokunmak ile yanmak arasındaki ilişkide 

Gazâlî’ye göre zorunluluk yoktur. Sebep ile sebepli arasındaki ilişki zorunlu ve değişmez 

olmayıp, bunların sürekli olarak peş peşe meydana gelmelerinin nedeni Tanrı’nın ezeli takdiri 

gereği, onları bu şekilde yaratmış olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Gazâlî’ye göre 

kâdir-i mutlak olan Tanrı, yemek yemeden doymayı, su içmeden suya kanmayı yaratabilir. 

Bunlar Tanrı’nın kudreti dâhilinde olan şeylerdir. Bu durum diğer tüm her şeyde böyledir. 

Gazâlî, ateşin pamuğa temas ettiği halde yanmamasını ve tersi durumu yani ateş olmaksızın 

pamuğun yanıp kül olmasını mümkün görür.8 

Gazâlî’nin bu konudaki muhatapları Mutezili kelamcılar ve özellikle de filozoflardır. Zira 

filozoflar, yakma fiilini gerçekleştirenin yalnızca ateş olduğunu, ateşin doğası gereği yakıcı 

(fail) olduğundan, temas ettiği yanıcı olan her şeyi yaktığını iddia ederler. Bu durum ateşin 

yakıcı, pamuğun da yanıcı doğasından ileri gelen bir durumdur. Hâlbuki Gazâlî, açısından 

bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Bu durum ancak Tanrı’nın sürece dâhil olması ve 

yanma fiilini yaratmasıyla mümkün olabilmektedir. Aksi bir düşünce evrenin işleyişindeki tüm 

süreçlerden Tanrı’nın dışlanmasını kabul etmek anlamına gelecektir. Ona göre ateş, cansız bir 

şey olup, kendiliğinden hiçbir etkinliğe sahip değildir. Gazâlî, buradaki bir yanılmaya dikkat 

çekerek, gözlemin bize yalnızca ateş ve pamuğun temasını gösterdiğini fakat yanma fiilinin 

sebebinin ateş olduğunu göstermediğini belirtir. Zira yanmanın Tanrı’dan başka bir sebebi 

yoktur. Gazâlî, bu durumu şöyle bir örnek üzerinden anlatır: Doğuştan kör olan birinin gözünde 

perde olduğunu varsayalım. Bu insan diğerlerinden gece ile gündüzün birbirinden farklı 

olduğunu da işitmemiş olsun. Bu kişi birden görmeye başlasa ve renkleri görse, renkleri 

 
7 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, 40. 
8 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, 167. 
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görmesinin nedeninin göz kapaklarını açmak olduğunu zannedecektir. Fakat güneş batıp gece 

olduğunda, anlayacaktır ki renkleri görmesinin asıl nedeni göz kapakları değil güneştir.9 

Bununla birlikte Gazâlî, sebep ile sebepli arasındaki zorunlu ilişki koparıldığında gündelik 

birçok tabiat olayının farklı gelişmesinin mümkün olacağını kabul eder. Söz gelimi, böylesi bir 

evrende bir kimsenin çıkarken evine bıraktığı kitabı döndüğünde bir gence ya da hayvana 

dönüşmüş olarak bulması mümkündür. Çünkü böylesi bir şey kâdir-i mutlak Tanrı için 

mümkündür ve Tanrı’nın önünde bunu yapmasını engelleyecek hiçbir zorunluluk ya da 

kısıtlama yoktur.10 Gazâlî’nin bu soruna bulduğu cevap Descartes (1596-1650)’in “kötü cin” 

argümanına benzer. Gazâlî’ye göre her ne kadar bu tür durumlar Tanrı’nın kudreti dâhilinde 

mümkün olsa da Tanrı, bu türden yaratımların olmayacağına yönelik bizde bir bilgi yaratır ve 

biz, bu bilgiyle mezkûr türden olayların mümkün olduğu halde meydana gelmeyeceğini 

düşünürüz. Çünkü Gazâlî, bu türden olayların evrende sıklıkla vuku bulması durumunda ilme 

karşı duyulan güvenin ortadan kalkacağını, tabiatın karmaşaya düşeceğini, bu nedenle de 

Tanrı’nın bu türden olayları yaratmayacağını savunur. Bir başka deyişle, bir kitabı eve 

bıraktığımızda, Tanrı’nın bunu bir insana çevirebilecek kudrete sahip olduğunu biliriz fakat eve 

döndüğümüzde karşımızda bir genç değil, bir kitap bulmayı umarız. Tanrı’nın kudreti dâhilinde 

mümkün sayılan bir şeyi yapmamasına bir engel olmasa da O, bizde bu türden bir olayı sık sık 

düzeni bozacak şekilde yaratmayacağına dair bir bilgi yaratır.11 Bir başka deyişle bize bunların 

olmayacağını haber veren yine Tanrı’nın kendisidir. Gazâlî, Tanrı’nın yaratımının bir düzene 

(âdet) göre gerçekleştiğini belirtir. Tabiatta gördüğümüz ve aslında yanlış bir zihin 

alışkanlığının sonucunda sebep ile sebepli arasındaki ilişkiyi zorunlu zannetmemizin nedeni 

yaratımdaki bu düzendir.12 Bunların hepsi Tanrı’nın koyduğu kanunlara (sünnetullah) göre 

devam eder. Aksi durumda Tanrı, sınırsız kudretiyle karda sıcaklığı, ateşte soğukluğu 

yaratmaktan aciz değildir.13 Gazâlî, Tanrı’nın ilahi vahiyde bu gerçeği kendisinin ifade ettiğini 

belirtir ve şu ayetleri buna örnek olarak gösterir: “Bu, Allah’ın daha önce gelip geçenler 

hakkında koyduğu kanundur; Allah’ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın.” 

(Ahzâb/62), “…Allah’ın yasalarında asla bir değişme bulamazsın; Allah’ın yasalarında asla bir 

sapma da bulamazsın.” (Fâtır/43), “Bu Allah’ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur, 

Allah’ın kanununda bir değişiklik bulamazsın.” (Fetih/23). Bununla birlikte kendi gündelik 

tecrübelerimiz de bu ayetleri destekler mahiyettedir.14 Bu düzenin bozulduğu olaylar oldukça 

nadirdir. Söz konusu durumun en önemli örnekleri mucizelerdir. Asanın ejderhaya dönüşmesi, 

ölülerin dirilmesi ve ayın ikiye bölünmesinde olduğu gibi mucizeler, Tanrı’nın mutlak kudreti 

tarafından tabiattaki düzenli işleyişin sekteye uğratıldığı özel durumladır. Gazâlî, tabiattaki 

akışı zorunlu sayan kimsenin, bu akışın sekteye uğratıldığı mucizeleri kabul etmesinin mümkün 

olmayacağını savunur.15 Onun filozoflara yönelttiği en önemli eleştiri konularından biri de 

bilindiği gibi bu olmuştur. 

Gazâlî’nin bu yaklaşımı, detaylarda kendine has özgün noktalar barındırsa da özelde İslam 

düşünce geleneğinin genelde ise düşünce tarihinin oldukça aşina olduğu bir yaklaşımdır ve 

“vesilecilik (occasionalizm)” olarak bilinir. Vesilecilik, zamanın her noktasında Tanrı’nın 

yarattığı her bir unsur üzerinde kontrol sahibi olduğunu onaylama fikri üzerine kuruludur. Bu 

vesileci yaklaşım Gazâlî’nin de mensubu olduğu Eşârî geleneğin resmi görüşünü ifade eder. 10. 

Asrın başlarında Mutezile’den ayrılan meşhur kelamcı ve Eşârîliğin kurucusu olan İmam Eşârî 

 
9 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, 167-168. 
10 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, 169. 
11 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, 171. 
12 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, 177. 
13 Gazzâlî, İtikadda Orta Yol, 92. 
14 Frank Griffel, Gazâlî’nin Felsefî Kelâmı, çev. Muhammed Fatih Kılıç - İbrahim Halil Üçer (İstanbul: Klasik 

Yayınları, 2012), 436. 
15 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, 163. 
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(324/935-6), yaratılmış (hâdis) herhangi bir şeyin ne kendisi ne de başka bir varlık üzerinde 

herhangi bir etki ve kudrete sahip olmadığını savunmuş, şeylerin Tanrı’dan başka bir neden 

tarafından meydana getirilmiş olma ihtimalini reddedetmiştir. Zamansal olarak bir başlangıca 

sahip olan her şey, kendisini zorunlu kılan bir sebep ya da onu meydana getiren bir neden 

olmaksızın Tanrı tarafından ve o an olmak üzere sürekli biçimde yeniden yaratılır. Her şeyin 

tek bir nedeni vardır, o da Tanrı’dır.16 Halefi Gazâlî gibi o da yaratılmış şeylerin tabiatlarına 

göre davranmaya mecbur olduğu düşüncesini reddetmiştir. Bir hurma çekirdeğini ekip 

suladığımızda onun hurma ağacını bekleriz, elma değil. Fakat bu varsayım, Tanrı’nın yaratma 

özgürlüğünü gereksiz biçimde sınırlandırma tehlikesi taşır. Bu nedenle Gazâlî’nin de yer aldığı 

Eşârî kelamcılar “tabiat” kavramını reddeder. Onlara göre bu kavramı kullananlar, arazların 

belirli cisimlerde meydana gelişinde bir düzenlemeye işaret etmeyi umarlar fakat bundan daha 

fazlasını değil.17  

Birçok teolojik, ontolojik ve epistemolojik boyutu olan bu vesileci anlayışın konumuz açısından 

en önemli yönü, insan fiillerine olan yansımalarıdır. Ateşin, pamuğu doğası gereği değil de 

Tanrı’nın o anki yaratımıyla yaktığına ilişkin mezkûr anlayış, temelde evrende tek bir gerçek 

fail olduğu kabulü üzerine temellenir. Genelde Eşârî kelamcılara özelde de Gazâlî’ye göre 

evrendeki tek gerçek fail Tanrı’dır. Dolayısıyla insanlar da dâhil olmak üzere Tanrı dışındaki 

hiçbir varlık gerçek fail değildir. 

Peki, gerçek fail olmamak ne demektir? Failin bir eylemi başkasına ihtiyaç duymadan irade 

ettiği fiili, iradesi doğrultusunda eyleyebilen,18 fiili iradesiyle kendisinden sudur eden19 

şeklindeki tanımlarını göz önüne aldığımızda, görürüz ki gerçek anlamda fail olmayan bir 

varlığın eylemi ortaya koyabilmesi için kendisi dışında başka bir güce ihtiyacı vardır. Oysaki 

fail, temelde bir sebebi ifade eder. Fakat fail, sebep olmanın yanında, fiili irade ve seçime dayalı 

olarak gerçekleştirir. Söz gelimi, lambaya ışığın sebebi demek doğruyken, faili demek bu 

anlamda doğru değildir. Çünkü lamba ışığı yayma konusunda irade ve seçme hürriyetine sahip 

değildir. Bu nedenle Gazâlî’ye göre “Duvar, taş ve cansız şeyler fail değildir, fiil sadece canlı 

varlıklara mahsustur.” diyen biri doğru söylemektedir. Zira ateşin ısıtması, taşın düşmesi fiil 

değildir, dolayısıyla da bunlar fail değil, sebeptir.20 Cansız varlıklara fail denmesi bu bağlam 

içerisinde ancak mecazen mümkündür.21 Gerçek fiil, yukarıda da ifade edildiği gibi irade ve 

seçime dayalı olmalıdır. Bunun delili Gazâlî’ye göre şudur: ortaya çıkan bir fiilde biri iradeli 

diğeri iradesiz iki durum olsa, akıl olayın sebebini iradeli olan eyleme bağlar. Çünkü bir kimse 

ateşe atılsa ve ölse, akıl ateşe değil, kişiyi ateşe atana katil der.22 Dolayısıyla, meseleye insan 

açısından bakıldığında insan Gazâlî’nin sisteminde gerçek bir fail değil, ancak mecazi bir 

faildir. Bunun temel nedeni, Tanrı’nın kâdir-i mutlaklığını muhafaza etme gayesidir. Çünkü 

eğer tıpkı Mutezile’nin iddia ettiği gibi insan da Tanrı gibi gerçek bir fail olarak kabul edilir, 

kendi fiilinin yaratıcısı olarak görülürse, bir fiil üzerinde iki ayrı kudretin etkisini kabul etmek 

durumunda kalırız ki bu da aynı anda iki kâdir varlığı zorunlu kılar. Bu, Gazâlî’ye göre 

imkânsızdır. Çünkü böylesi bir durumun tasavvuru mümkün değildir. Zira Tanrı’nın kudreti, 

mümkün olan her şeye yönelebilir. Her yaratılmış olan mümkünse ve kulun fiili de yaratılmış 

bir fiil olduğuna göre Tanrı’nın bu fiile yönelmesi mümkündür. Buradan da O’nun, kudreti ile 

yöneldiği fiili yaratmada tek otorite olduğu ortaya çıkar.23 Dolayısıyla, bir fiil insanın iradesi 

 
16 Griffel, Gazâlî’nin Felsefî Kelâmı, 208. 
17 Griffel, Gazâlî’nin Felsefî Kelâmı, 209. 
18 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, 61. 
19 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, 61. 
20 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, 58. 
21 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, 59. 
22 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, 60. 
23 Gazzâlî, İtikadda Orta Yol, 86-87. 
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doğrultusunda meydana gelse de bu insan yaratıcı olarak isimlendirilemez. Bu tür bir duruma 

yaratmadan başka bir isim verilmesi gerekir.24 

Gazâlî’nin insan fiillerine yönelik bu yaklaşımı mensubu olduğu Eşârî gelenekle tamamen 

uyumludur ve klasik İslam kelamında “kesb teorisi” olarak bilinir. Bu teori Gazâlî tarafından, 

bir ucunu insanın kudretini tamamen reddeden, titreme, göz kırpma gibi zorunlu hareketlerle, 

iradi hareketler arasındaki ayrımı reddeden Cebriyye ile Tanrı’nın kudretini insanların, 

hayvanların, meleklerin fiilleri ile olan bağlantısını reddeden, insanların yaptıkları tüm fiillerin, 

insanın kendi yaratımı ile meydana geldiğini, Tanrı’nın bu sürece müdahil olmadığını ileri 

süren Mutezile arasında bir orta yol olarak nitelendirilir.25 

Yazının konu sınırları gereği detaylarına inemeyeceğimiz kesb teorisinin konumuzla ilişkili 

kısmı, Tanrı ile insan fiilleri arasındaki ilişkinin mahiyetinin ne olduğudur ki bunu tam olarak 

ortaya koymak için Gazâlî’nin mutluluk-erdem ilişkisini incelememiz gerekir. 

1.3. Mutluluk- Erdem İlişkisi 

Gazâlî’ye göre insanların tümü için en önemli mesele, ebedi mutluluğa ulaşmaktır.26 Mutluluk, 

insanın en büyük iyiliğidir. Bu nedenle mutluluğa duyarsız kalmak ona göre ahmaklıktır. 

Mutluluk, dünyevî ve uhrevî olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek mutluluk uhrevî mutluluktur. 

Diğer mutluluklar Gazâlî’ye göre ya mecazi olarak ya da hatalı olarak mutluluk olarak 

isimlendirilir. Ancak uhrevî mutluluğu kazanmanın yolu, bu dünyadan geçer. Uhrevî mutluluk, 

sonsuz haz ve sevinçlerin olduğu, üzüntünün ve hiçbir eksikliğin bulunmadığı bir durumdur. 

Gazâlî, böylesi bir yaşamı elde etmek için herkesin çalışacağını savunur. Ona göre bu tür bir 

amaçtan ancak ölümden sonraki yaşamı reddedenler sapabilirler.27  

Gazâlî’ye göre mutluluk ancak ilim ve amelin birleşmesiyle, bir başka deyişle nazarî (teorik) 

ve amelî (pratik) yetkinlikle mümkün olur.28 Çünkü mutluluğun anlamı, nefsin mümkün olan 

kemaline ulaşılmasını ifade eder ki bu, nazarî yetkinliktir.29 İnsan, evren ve kendi yaratılışını 

tefekkürle gerçek mükemmeliyete ulaşır. Gazâlî, mutluluk için gerekli olan bilgi konusunda 

burhan ile taklit arasında bir ayrıma gider ve asıl mutluluğa ancak burhan ehlinin 

ulaşabileceğini düşünür. Bununla birlikte hakikati elde edecek seviyeye ulaşamayacak olan 

halk tabakası ise, mutluluk için gerekli olan eylemleri yerine getirecek kadar bilgi elde etmekle 

yetinmelidir ki bu ise temelde amelî yetkinliği; yani, nefsin arzularının akla teslim olması, 

dizginlenmesi, kızgınlığın kontrol altına alınmasını ifade eder.30 Gazâlî, nazarî yetkinliğin 

amelî yetkinlikten daha üstün olduğunu savunur. Ona göre nazarî yetkinliği elde etmiş olan 

fakat bunu amelî yetkinliğe dönüştürmekte eksiklik yaşayan kişi günahkârdır. Tanrı bu kişiyi 

cezalandıracaktır. Fakat onun azabı sürekli olmayacaktır. Çünkü bu kişi bilgi ile nefsini 

olgunlaştırmış, fakat bedensel arzulara kendisini kaptırdığı için nefsini kirletmiştir. Bununla 

birlikte amelî yetkinliğe sahip olup nazarî yetkinliği eksik olan kişi ise kurtuluşa erse bile nazarî 

yetkinliğe ulaşmış biri kadar mutluluktan pay alamayacaktır.31 

Nazari yetkinliğin zirvesini ise Tanrı’nın bilgisi (marifetullah) oluşturur.32 Diğer tüm bilgiler 

ancak marifetullaha araç olma bakımından bir değere sahiptirler. Gazâlî’nin gerçek mutluluk 
 

24 Gazzâlî, İtikadda Orta Yol, 90. 
25 Gazzâlî, İtikadda Orta Yol, 85. 
26 Gazzâlî, İtikadda Orta Yol, 20. 
27 Gazâli, Mîzânu’l-amel (Mısır: Dâru’l-maârif, 1964), 180,204; Gazâli, İlâhî Saadet, çev. Ömer Dönmez 

(İstanbul: Hisar Yayınevi, Tarihsiz), 19-20, 122. 
28 Macid Fahri, İslam Ahlak Teorileri, çev. Muammer İskenderoğlu - Atilla Arkan (İstanbul: Litera Yayıncılık, 

2014), 293. 
29 Gazâli, Mîzânu’l-amel, 196; Gazâli, İlâhî Saadet, 35. 
30 Fahri, İslam Ahlak Teorileri, 293-294. 
31 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, 212. 
32 Mustafa Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlak (İstanbul: Birleşik Yayıncılık, 2000), 201. 
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olarak adresi bu dünyayı değil de ahireti işaret etmesinin nedeni, bu dünyada marifetullaha asla 

tam olarak ulaşılamayacağına, bunun ancak ahirette mümkün olacağına inanmasıdır.33  

Gazâlî’ye göre mutluluğu oluşturan temel bileşen olarak haz, arzu duyulan şeyin elde 

edilmesinden ibarettir. İnsanlar, bazı hazları hayvanlarla paylaşsa da akla ilişkin hazlar yalnızca 

insana hastır. Mutluluk ise daha çok aklî hazlardan müteşekkildir. Dolayısıyla ancak insanlar 

mutlu olabilmekteyken, aklî hazları elde edemeyen hayvanlar, çocuklar ve deliler mutlu 

olamazlar.34 Akıl gücünün gıdası ve hazzı, akledilirleri algılamasıdır. Bu dünyada bedenin 

meşguliyetleri, duyularındaki eksiklikler ve bedensel arzular, aklın marifetullaha tam olarak 

ulaşmasına mâni olur. Akıl, her zaman olmasa bile bedene ilişkin işlerle meşgul olmak 

durumunda olduğundan, tıpkı korkan kimsenin acıyı unutması gibi, kendisini ve marifetullahı 

elde edememenin acısını unutur. Bununla birlikte bedenle birlikte olan nefs, akledilirlerden 

alması gereken hazzın da hepsini alamaz, çünkü bedenin noksanlığı akla engel olur. Bu durum 

Gazâlî’ye göre hastalıktan dolayı tat alma duygusu zayıflayan hastanın durumuna benzer. 

Böylesi biri, güzel ve tatlı şeyleri kekremsi bulur, gerçek manada haz alması gereken şeylerden 

tiksinmeye başlar. Nefs, ancak bedenden kurtulduğunda gerçek hazzı deneyimler.35 

Bu bağlamda Gazâlî, akli hazların bedensel hazlardan daha üstün olduğunu altını çizer. Ona 

göre bunun iki delili vardır: (1) Melekler, hayvanlardan daha iyi olmasına rağmen; meleklerin 

yeme, içme gibi bedensel hazlardan mahrumdurlar. Zira melekler, hakikati temaşa etmenin, 

onun bilgisine sahip olmanın hazzını yaşarlar. (2) İnsanlar zaman zaman akli hazları bedensel 

hazlara üstün tutarlar. Söz gelimi, satranç oynamanın hazzına kendini kaptıran biri yeme, 

içmeyi unutabilir. Dolayısıyla bu iki delil göstermektedir ki aklî hazlar bedensel hazlardan 

üstündür.36 Kundaktaki bebeğin balın lezzetini idrakten aciz olması, balın tatlı olmadığı; sütü 

de çok iyi bulup, onu diğer gıdalara tercih etmesi, sütün dünyadaki nimetlerin en üstünü olduğu 

anlamına da gelmez. Gazâlî, sekiz tür hazdan bahseder: yeme, içme, evlilik, giyecek, barınma, 

koklama, dinleme ve görme. Bu hazların gerçek mutluluğun elde edilmesinde ancak araçsal 

değeri vardır.37 

Gazâlî’ye göre ontolojik olarak melekler ile hayvanlar arasında yaratılan insan, eğer gücünü 

nazarî ve amelî yetkinlik için harcarsa meleklere; yok eğer bedensel hazları elde etmek için 

harcarsa da hayvanlara benzer.38 İnsanın nihai hedefi, kemale ermektir. Çünkü her varlık, 

kendisi için nihai hedef kendi kemalini gerçekleştirmektir. İnsanın kemali de Tanrı’nın 

kendisine yüklediği nefsini günahlardan temizlemek suretiyle ebedi saadeti elde etmektir. Tersi 

durumda, insan kemalini gerçekleştiremediği gibi bir de hayvanî arzu ve isteklerine mağlup 

olursa, hayvan seviyesine iner, ebedî olarak kendisini helak eder ki bu da onun mutsuzluğu 

demektir. Bu durumdaki insanı Gazâlî, mükemmel bir yarış atının durumuna benzetir. Atın 

kemal derecesi, düşman karşısında yaptıklarıyla ölçülür. Eğer bu konuda başarısız olursa, bu at 

artık savaşta değil, yük taşımada kullanılır.39  

Bununla birlikte Gazâlî, insanın amelî yetkinliği elde etmek için gazap ve şehvet gücünü 

nefsinden tamamen söküp atmaya çalışmaması gerektiğini özellikle ifade eder. Zira bunlar 

insan doğasının ayrılmaz parçaları olduğu için bu, başarılamayacak bir iştir. Bu nedenle 

yapılması gereken, riyâzet ve mücâhede ile bunları zaptu rapt altına almaktır. Bu ise 

başarılabilecek bir görevdir. Kaldı ki bunun da başarılamayacağı iddia edilirse, ahlaklı olmakla 

ilgili nassların bir anlamı kalmaz. Hayvanlar bile değişirken, insanın değişmeden kaldığını 

 
33 Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlak, 203. 
34 Gazâli, Mîzânu’l-amel, 307; Gazâli, İlâhî Saadet, 124. 
35 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, 207-208. 
36 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, 209; Gazâli, Mîzânu’l-amel, 184; Gazâli, İlâhî Saadet, 24. 
37 Gazâli, Mîzânu’l-amel, 308-309; Gazâli, İlâhî Saadet, 125. 
38 Gazâli, Mîzânu’l-amel, 110; Gazâli, İlâhî Saadet, 48. 
39 Gazâli, Mîzânu’l-amel, 286-287; Gazâli, İlâhî Saadet, 105-106. 
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varsaymak Gazâlî açısından abes bir durumdur.40 İnsana hem nasslar hem de ahlak tarafından 

yüklenen nefsi temizleme görevini başarmanın yolu, olgun ve temiz nefislerden sadır olan 

fiillere alışkanlık kazanmaktan geçer. Kişi, bu tür fiilleri gündelik yaşantısında sürekli olarak 

yapmak suretiyle bir süre sonra bu tür fiillere alışkanlık kazanır. Söz gelimi, cömert olmayı 

amaçlayan biri, sürekli olarak cömertlik yapmalı, malını hayır işlerinde kullanmalıdır. Bu 

eylemi tekrar tekrar yaparsa bir süre sonra malını vermek artık bu kişiye çok daha kolay 

gelmeye başlar ve nefsine cömertlik huyu yerleşir.41 

Gazâlî, mutluluğun yalnızca insana bağlı olmadığını, mutluluk için insanın kendi gayreti 

yanında harici başka iyiliklere de ihtiyaç olduğunu belirtir. Dolayısıyla temelde mutluluğun beş 

bileşeni olduğu söylenebilir: (1) Ahiret mutluluğu, (2) Kemale ermiş bir nefs, (3) Sağlam bir 

beden: sağlık, kuvvet, güzellik ve uzun ömür, (4) Hâricî iyilikler: zenginlik, iyi bir aile, şerefli 

bir isim, cömertlik, (5) Diğer iyiler: Allah’ın hidayeti, irşadı, kötülüklerden engellemesi.42 

Genel hatlarıyla bu şekilde ortaya koyabileceğimiz mutluluk anlayışında en temel 

kavramlardan biri erdem kavramıdır. Nitekim mutluluğu elde etmenin yolu Gazâlî’ye göre 

erdemli olmaktan geçer. Erdem anlayışında ise Gazâlî, İslam ahlak geleneğinde cârî olan erdem 

teorisini neredeyse olduğu gibi benimser. Burada önemli bir nüans vardır ki bu da söz konusu 

erdem teorisinin temelini vahyin oluşturduğudur.43 Ona göre insanı gerçek mutluluğa 

ulaştıracak olan erdem, klasik ahlak geleneğinde olduğu gibi eylemin iki aşırı ucun ortasını 

ifade eder. Bütün ahlakî konularda insan eylemlerinde bu orta olma durumunu aramalıdır. Kaldı 

ki ahlakın temeli olan dinin emirleri de bu yöndedir.44 Zira insan ifrat ile tefrit arasındaki ortayı 

ve doğruyu bulmakla emrolunmuştur. İnsan bunu başarabildiği ölçüde nefsini olgunlaştırır ve 

o ölçüde de Tanrı’ya yakın olur. Aynı şekilde, gelenekte karşımıza çıkan dört temel erdem 

Gazâlî’de de karşımıza çıkar: Hikmet, şecaat, iffet, adalet.45 

Gazâlî’ye göre erdemler her ne kadar çok olsalar da onların tamamını bu dört erdem altında 

toplamak mümkündür. Hikmet, akli gücün; şecaat; gazabî gücün; iffet, şehevi gücü; adalet ise 

bu güçlerin hepsinin olmaları gereken düzende olmalarını ifade eder. Bu dört erdemden en 

üstünü adalet erdemidir ki bütün işler bu erdemle tamam olur. Göklerin ve yerlerin ancak 

adaletle kâim olacağının söylenmesinin nedeni Gazâlî’ye göre budur.46 

Buraya kadar Gazâlî’nin Tanrı, nedensellik ve mutluluk-erdem ilişkisine yönelik yaklaşımını 

ortaya koymaya çalıştık. Geldiğimiz nokta itibariyle bulgularımızı şu şekilde ifade edebiliriz: 

(1) Tanrı, evrende her istediğini her istediği zaman yapabilme kudretine sahip, kendisini hiçbir 

zorunluluğun kuşatmadığı kâdir-i mutlak bir varlıktır. 

(2) Tanrı dışındaki her varlık yaratılmıştır, yaratılmış hiçbir varlığın kendisi de dâhil olmak 

üzere herhangi başka bir varlık üzerinde etkileri yoktur, sebep ile sebepli arasındaki ilişki 

zorunlu değildir, evrende tek bir fail vardır, o da Tanrı’dır. 

(3) Gerçek mutluluk, ahiret mutluluğudur, bunu da elde etmenin yolu erdemli olmaktan geçer. 

Bizim açımızdan Gazâlî’nin düşünce sistemindeki temel sorun, bu bulguların tutarlı biçimde 

nasıl bir araya getirilebileceğidir ki bu da yazımızın ikinci bölümünün konusudur. 

 
40 Gazâli, Mîzânu’l-amel, 247; Gazâli, İlâhî Saadet, 79-80. 
41 Gazâli, Mîzânu’l-amel, 251; Gazâli, İlâhî Saadet, 82. 
42 Gazâli, Mîzânu’l-amel, 294-295; Gazâli, İlâhî Saadet, 112-113. 
43 Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlak, 198. 
44 Gazzâlî, Filozofların Tutarsızlığı, 212. 
45 Gazâli, Mîzânu’l-amel, 265; Gazâli, İlâhî Saadet, 90. 
46 Gazâli, Mîzânu’l-amel, 264; Gazâli, İlâhî Saadet, 90. 
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2. Ahlaklı Olmanın Anlamı 

Bu bölümde konumuz bağlamında cevaplamamız gereken en temel soru şudur: Gazâlî’nin 

sisteminde mutluluğun elde edilmesinin imkânı nedir? Bu soru temelde, insanın erdemli olmak 

suretiyle mutluluğu elde edip edemeyeceği sorusunun bir diğer versiyonudur. Bu soruya 

verilecek cevap ise bu sistemde ahlaklı olmanın anlamının ne olduğu sorusunun cevabını bize 

verecektir. 

Bu soruya cevap verirken temel hareket noktamız, Gazâlî’nin sisteminin temelinde Tanrı’nın 

olduğu ve her şeyin Tanrı ile temellendiği gerçeği olmalıdır. Bu gerçek bağlamında meseleye 

baktığımızda Tanrı, hem evrendeki işleyişin tek nedeni/faili ve dolayısıyla da ahlakî ilkelerin 

kendisinde temellendiği nihai kaynağıdır. Evrende yaratılmış olan her ne varsa, Tanrı’nın 

kudretiyle yaratılmıştır. Dolayısıyla ahlakın temel kavramları olan iyilik (hüsn) ve kötülük 

(kubh) de diğer şeyler gibi yaratılmıştır. Bunlar Tanrı’nın iradesine konu olan şeylerdir.47 

Gazâlî’nin sisteminde iyi, failin fiiline uygun olmayı ifade eder. Kötü ise bunun tam tersidir. 

Failin amacına ne uygun ne de uygun olmayan ise abes olarak isimlendirilir. Eğer bu tanımlar 

kabul edilirse, iyinin amaca göre farklılık göstereceği açıktır. Çünkü amaca uygunluk ya da 

aykırılık fiilin zati bir vasfı değildir, bakış açısına göre değişen bir durumdur. Bu durumda da 

Zeyd için iyi olan Amr için kötü olacaktır. Hatta aynı kişi için bir an iyi olan şey, başka bir an 

kötü olacaktır. Mesela, inanmayan biri için başka birinin eşiyle cinsel birliktelik yaşamak iyi 

iken, inanan biri içinse tam tersidir.48  

Gazâlî’nin bu yaklaşımından ortaya çıkan sonuç, eylemlerin kendinde bir iyilik ya da 

kötülüğünden bahsetmenin imkânı olmadığıdır. Onun ulaştığı bu sonuç, en önemli muhalifi 

olan Mutezile’nin bu konudaki tezlerinin anti-tezidir. Çünkü Mutezile, fiillerin iyi ve kötü 

olarak ikiye ayrıldığını, bunların da idrak edilebilen sabit, değişmez, temel nitelikleri haiz 

olduğunu ileri sürmüştür. Mutezile, üç idrak yolundan bahseder: (1) Bazı fiillerin iyilik ve 

kötülüğü aklî zaruret ile bilinir. Örneğin, suda boğulan birine yardım etmenin, nimet verene 

şükretmenin iyi olmasını insan doğrudan aklıyla idrak edebilir. (2) Bazı fiillerin iyiliğini ise 

doğrudan değil de akıl yürüterek bilebiliriz. Mesela, yalan söyleminin kötü olduğunu doğrudan 

değil de ancak akıl yürüterek bilebiliriz. (3) Bazılarını da Tanrı’nın hitabıyla bilebiliriz. Namaz, 

hac, oruç gibi ibadetlerin iyilikleri, bu türden iyiliklerdir.49 

Gazâlî’ye göre iyilik ve kötülüğün akılla bilinebileceği iddiası şu üç durumu ortaya koyar: (1) 

İyilik ve kötülüğün fiillerin, fiillerden ayrılmayan, sabit, değişmez, zati bir vasıf olduğu, (2) bu 

zati vasfın akılla zorunlu olarak bilinebileceği, (3) insanların fiillerin iyiliği ya da kötülüğü 

konusunda ittifak etmeleri durumunda, bunun zorunlu ve kati bir delil olacağı.50 

Gazâlî, bu iddiaların tamamını reddeder. İlk olarak iyilik ve kötülüğün fiillerin zati bir vasfı 

olduğu iddiası makul olmak bir yana, son derece keyfi bir yaklaşımdır. Nitekim bazı insanlara 

göre öldürmek bizatihi kötü bir fiildir. Bu kabule göre, her ne şekilde olursa olsun, tüm öldürme 

fiilleri kötü olmalıdır. Hâlbuki Gazâlî’ye göre öldürme fiilinin iyilik ya da kötülüğü fayda ve 

amaca göre farklılık arz etmektedir. Yine aynı şekilde yalanın kötülüğü zati ise yalan 

söylemenin her durumda kötü olması gerekir. Oysaki bir peygamberin hayatını onu öldürmek 

isteyen birinden kurtarmak için söylenen yalan hiç de kötü bir fiil değildir. Hatta bu gibi 

durumlarda bir inanan için bu zorunlu (vâcib) olur. Zâti bir vasfın bu türden değişimlere kapalı 

olması ve bu gibi bir durumda da yalan söylemenin kötü olması gerekirdi. Demek ki der Gazâlî, 

 
47 Gazzâlî, İtikadda Orta Yol, 100. 
48 Gazzâlî, İtikadda Orta Yol, 140; Gazzâlî, Mustasfâ, çev. H. Yunus Apaydın (İstanbul: Klasik Yayınları, 2017), 

131; Hourani, “Gazzâli’nin Eylem Etiği ÜZerine”, 420-421. 
49 Gazzâlî, Mustasfâ, 130-131. 
50 Gazzâlî, Mustasfâ, 132. 
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iyilik ve kötülük fiillerin zati vasıfları değildir.51 Buna ek olarak Gazâlî, akılların iyilik ve 

kötülüğün fiillerin zati vasıfları olduğu konusunda ittifak etse bile, bu ittifak herhangi bir 

şekilde söz konusu meselede kesin bir delil oluşturmaz. Akılların bu ittifaka mecbur oldukları 

kabul edilmez. Çünkü mezkûr ittifakın zaruri olmayan bir şey üzerinde de gerçekleşmesi 

mümkündür. Bununla birlikte akılların bu ittifakının altında birbirinden farklı nedenler ve 

motivasyonlar yatması da mümkündür.52 

Gazâlî, iyilik ve kötülüğün fiillerin zati vasıfları olduğuna ilişkin varılan yargının temelde 

insanların alışkanlığa dayalı olarak yaptıkları zihin hatalarına dayandığını savunur. İnsanlar 

kendi amaçlarına aykırı olan herhangi bir şeye diğer insanların görüşlerini dikkate almaksızın 

kötü deme alışkanlığına sahiptir. Yine fiillerin genel sonuçlarına bakarak, buradan bir 

genellemeye ulaşmak da benzer türden bir hatadır. Bu tür durumlarda genellemenin dışında 

kalan hususlar istisna kabilinden sayılır ve göz ardı edilir. Mesela, yalanın mutlak anlamda kötü 

kabul edilmesi, bu türden bir hatanın sonucudur. Aynı şekilde insanın bir şey hakkındaki 

yargısını, aralarında benzerlik kurduğu başka bir şeye nakletmesi de böylesi bir hatadır. Söz 

gelimi, yılan tarafından ısırılan birinin, yılan gibi boyanmış bir ipten de yılandan korktuğu gibi 

korkması buna bir örnektir.53 

Bu bağlamdan kendisini izhar eden sorun, değişmez, sabit, zati niteliklere sahip olmayan 

fiillerin iyilik ve kötülüğünün nasıl bilinebileceğidir. Bu noktada aklın çok işlevsel olmayacağı 

yukarıda ortaya konulanlardan ortaya çıkmış oldu. Zira akıl, Gazâlî’ye göre akıl, ancak tercihin 

varlık ve yokluğunu gösterebilir. Akıl tek başına, insanı mutlu ya da mutsuz edecek şeyleri de 

bilemez. Aklın bu meselede yapabileceği en azami şey, fiilin yapılıp yapılmaması konusunda 

fiilin amaca uygunluk ya da aykırılığını göstermek, kendisine haber verildiğinde bunları 

kavramak ve doğrulamaktır. Akıl ancak bunu yapabilir. Bu anlamda akıl, fiilleri iyi ya da kötü 

yapan bir neden değil, ancak buna işaret eden, üstünlüğü ya da eşitliği gösterendir.54 Bu 

minvalde akla düşen görev, peygamberin haber verdiği konularda, onun doğruluğunu tasdik 

etmektir. Zaten peygamberler de aklın tek başına bilemeyeceği ancak kendisine haber 

verildiğinde kavrayabileceği şeyleri haber vermek için gelmiştir. Bu nedenle sadece akla tabi 

olup onun yetinen, şeriat ile aklı desteklemeyen kimsenin hakiki mutluluğu elde etmesi 

mümkün değildir. Diğer yandan yalnızca vahiyle yetinip, akıldan yüz çeviren kişi ise güneşin 

ışığına gözlerini kapatan kişi gibidir. Bu kişiyle amalar arasında herhangi bir fark yoktur.55 

Dolayısıyla ahlakı şu durumda akla dayandırmak mümkün değildir. 

Ortada bir fiil var ve bu fiilin değişmez ve sabit olan zati bir özü de yok. Bu durumda bu fiilin 

iyiliğine ya da kötülüğüne nasıl karar verilecektir? Yukarıda aklın da bu konuda işlevsiz olduğu 

ortaya çıktığına göre geriye tek bir ihtimal kalıyor, o da Tanrı’dır. Gazâlî’nin sisteminin temel 

unsuru olan Tanrı, fiillerin iyilik ve kötülüğünün nihai standardını teşkil eder. Dolayısıyla bir 

fiile, Tanrı’nın hitabından önce ya da O’nun hitabından bağımsız olarak iyi ya da kötü demenin 

imkânı Gazâlî’nin sisteminde yoktur. Bir fiili iyi yapan Tanrı’nın “yapın”, kötü yapan ise 

“yapmayın” hitabıdır.56 Söz konusu hitaplar erdem ile sevabı, rezilet ile de günahı eşitlemek 

suretiyle vahyi ahlakın temeli haline getirmektedir. Bu anlamda iyi de kötü da Tanrı’ya eşit 

mesafededir.57 Dolayısıyla, Tanrı’nın fiillerine hiçbir surette iyi ya da kötü denemez.58 Çünkü 

bu durumda Tanrı’nın da fiillerini değerlendirecek daha temel başka bir ölçüt gerekli olur. 

 
51 Gazzâlî, Mustasfâ, 132. 
52 Gazzâlî, Mustasfâ, 133. 
53 Gazzâlî, Mustasfâ, 134-136. 
54 Gazzâlî, Mustasfâ, 143-144; Gazzâlî, İtikadda Orta Yol, 163. 
55 Gazzâlî, İtikadda Orta Yol, 15. 
56 Gazzâlî, Mustasfâ, 183. 
57 Gazzâlî, İtikadda Orta Yol, 155. 
58 Hourani, “Gazzâli’nin Eylem Etiği ÜZerine”, 424. 
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Açıktır ki bu da mümkün değildir. Hemen ifade etmek gerekir ki bu hitabın sahibi olan Tanrı, 

aynı fiil için birbiriyle çelişik hitaplarda bulunabilir. Çünkü yukarıda defaten ifade edildiği 

üzere Tanrı, kâdir-i mutlaktır ve varlıklar arasında O’nun iradesini sınırlayacak herhangi bir 

zorunlu ilişki yoktur. Hatta Gazâlî’nin tavrı bu konuda o kadar nettir ki Tanrı’nın insan aklına 

son derece adaletsiz gelecek türden emirleri bile herhangi bir zulüm/zalim suçlamasının 

muhatabı olmaksızın verebileceğini savunur. Söz gelimi Tanrı, Gazâlî’ye göre insanları güç 

yetiremeyecekleri işlerle yükümlü tutabilir, yine benzer şekilde çocuklara, hayvanlara, herhangi 

bir ödül vaadinde bulunmaksızın acı çektirebilir. Mutezile’nin kabul etmesinin mümkün 

olmadığı bu türden fiiller, Gazâlî’ye göre kâdir-i mutlak Tanrı anlayışının kudretinin sınırları 

dâhilindedir, O’nu bunu yapmaktan alıkoyacak herhangi bir üç yoktur. Burada Gazâlî’nin 

dayandığı temel argüman, adalet-mülkiyet ilişkisidir. Adalet, insanın mülkü üzerindeki 

özgürlüğü iken zulüm, mülk üzerindeki bu özgürlüğün kısıtlanması ya da ortadan kaldırılması 

durumudur. Buna göre zulüm, bir başkasının mülküne tecavüz etmeyi ifade eder ki böylesi bir 

durum Tanrı için mümkün değildir. Çünkü evrendeki tüm varlık Tanrı’nın mülküdür ve bu mülk 

üzerindeki her tasarrufu mülk sahibinin malı üzerindeki özgürlüğü olarak değerlendirilmelidir. 

Bu anlamda Tanrı, Gazâlî’ye göre Mutezile’nin bir diğer iddiasında dile getirildiği gibi 

kullarının menfaatine olan şeyi yapmakla da yükümlü değildir. O, istediğine mükâfat verir, 

istediğini cezalandırır. İsterse yok eder, isterse var eder. Tanrı isterse inananların tamamını 

cezalandırıp, inkâr edenlerin tamamını ödüllendirebilir. Bunları yapmak Gazâlî’ye göre 

Tanrı’nın zatı açısından sorun olmadığı gibi sıfatlarıyla da çelişmez.59 Bu tıpkı, bir efendinin 

kölesine hizmetine karşılık ödül verme zorunluluğu olduğunu varsaymaya benzer. Hâlbuki 

ödül, karşılıksız verilen bir şeydir. Kölenin vazifesi, kölesi olduğu için efendisine hizmet 

etmesidir. Bunu da herhangi bir ödül ve mükâfat beklemeden yapmak zorundadır. Gazâlî 

açısından hiçbir efendi, hizmeti karşılığında kölesini ödüllendirmek zorunda değildir. Eğer 

efendi, kölesine bir ödülü layık görmüşse bu onun merhametinden ileri gelir.60 

Geldiğimiz nokta itibariyle manzara şu şekildedir: Kâdir-i mutlak bir varlık olarak Tanrı, 

fiillerin iyilik ve kötülüklerinin bir başka deyişle ahlakiliklerinin nihai standardıdır. Buna ek 

olarak mülkü olan insanlardan istediklerini ödüllendirirken, istediklerini ise cezalandırabilme 

kudreti ve özgürlüğüne de sahiptir. Hem de bunu yaparken, kullarının işlemiş oldukları fiiller, 

Tanrı’nın bu kararında hiçbir surette etkili değildir. Gazâlî’nin düşüncesinde Tanrı, insanların 

fiillerine bakmaksızın istediğini ödüllendirebilmektedir. Hatta öyle ki bu kişi yaşamış en kötü 

insan olsa bile bu mümkündür.  

Çizdiğimiz bu manzara ve buraya kadar söylenenler ışığında yazının başlığını da oluşturan 

sorunun makuliyeti ortaya çıkmakta, böylesi bir sistemde ahlaklı olmanın ne tür bir işleve sahip 

olduğu cevaplanması gereken önemli bir sorun olarak kendini izhar etmektedir. 

Bu soruyu cevaplamanın yolu, Tanrı’nın mutlak kudretinin mutluluğu insan için ulaşılabilir bir 

amaç olmaktan çıkarıp çıkarmadığını belirlemekten geçer. Yukarıda gördüğümüz gibi 

Gazâlî’nin ahlak düşüncesine etki eden Antik Yunan düşüncesinde ve bu geleneği tevarüs eden 

klasik İslam ahlak geleneğinde genel olarak bu cevap olumludur. Buna göre filozoflar 

tarafından failin eylemlerinin nihai hedefi olarak belirlenen mutluluk, ilkesel olarak failin kendi 

gayretiyle elde edebileceği türden bir amaçtır. Söz gelimi, Platon (m.ö 427-347) ve Aristoteles 

(m.ö 384-322) için mutluluk, insanın erdemli olmak suretiyle elde edebileceği bir amaçtır. Bu 

amacın elde edilmesi için herhangi harici aşkın bir varlığın sürece dâhil olmasına gerek yoktur. 

Çünkü gerek Platon’a gerekse de Aristoteles’e göre eğer mutluluk, insanın kendi gayretiyle elde 

edemeyeceği türden bir amaç olarak ortaya konursa, bu durumda ahlaklı olmanın, insandan 

ahlaklı olmasını talep etmenin herhangi bir anlamı olmayacaktır.61 Söz gelimi, Aristoteles bu 
 

59 Gazzâlî, İtikadda Orta Yol, 153-154. 
60 Gazzâlî, İtikadda Orta Yol, 155. 
61 Platon, Protagoras, çev. Furkan Akderin (İstanbul: Say Yayınları, 2014), par. 324. 
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konuda şunları ifade eder: “[Mutluluk], herkeste olabilecek bir şey de olsa gerek; çünkü 

erdemce sakat olmayan herkes belli bir öğretim ve çabayla ona sahip olabilir… En büyük ve en 

güzel şeyi rastlantıya bırakmak pek yanlış olurdu…”62. İslam ahlak geleneğine baktığımızda, 

bu geleneğin en önemli düşünürü olarak kabul edilen İbn Miskeveyh’in (932-1030) de ilkesel 

anlamda antik seleflerinin görüşünü benimsediğini görürüz. İnsanlar arasında havas-avam 

ayrımına giderek meseleyi ele alan İbn Miskeveyh, türsel anlamda insanın mutluluğu kendi 

gayretiyle elde edebileceğini savunur. Fakat insanlardan bazıları mizaçları, zihni kapasiteleri, 

çevreleri gibi faktörlerden ötürü mutluluğu kendi kişisel gayret ve çabalarıyla elde edebilirken 

ki bunların en belirgin örneği filozoflardır; diğer kısım insanlar ise bu amaca kendi gayretleriyle 

ulaşamazlar. Burada ise devreye peygamber girer ve insanları mutluluğa ulaştıracak temel 

bilgileri onlara ulaştırır.63  

Görüldüğü üzere Gazâlî, bu noktada bahse konu gelenek ve düşünürlerden ayrılır. Zira o, bu 

konuda daha farklı bir yaklaşım benimseyerek mutluluğun ilkesel olarak Tanrısal bir hediye 

olduğunu savunur. Bu yaklaşımının temelinde de nedenselliğe ilişkin yaklaşımı bulunduğunu 

söylemek mümkündür. Yukarıda ifade edildiği üzere, sebep ile sebepli arasındaki bağın zorunlu 

olmadığını, bu bağın her defasında Tanrı’nın yaratımıyla ortaya çıktığı savunulduğunda, 

böylesi bir anlayışın tazammunları arasında erdemli olmak ile mutluluk arasındaki bağın da 

zorunlu değil mümkün olduğu kabul edilmiş olur. Buna göre, gerek Antik Yunan gerekse klasik 

İslam ahlak geleneğindeki yaklaşımlarda kişinin erdemli olmasının sonucunun mutluluk 

olacağı net biçimde ifade edilirken, Gazâlî’nin sisteminde böylesi bir iddia çok da mümkün 

değildir. Çünkü bu sistemde erdemli olunduğu halde mutluluğun asla elde edilememesi 

mümkündür. Bunun nedeni erdem ile mutluluk arasındaki bağın Tanrı tarafından kurulmasına 

duyulan ihtiyaçtır. Dahası, hiç de erdemli olmadığı halde bazı kötü kimselerin, sırf Tanrı’nın 

inayetiyle mutluluğu kazanmaları mümkündür. Dolayısıyla Gazâlî’nin ahlak sisteminde 

mutluluk, Tanrı’nın mutlak kudretiyle istediğine verdiği bir hediyedir. 

Bu durumda, fail açısından erdemli olmanın neyi ifade ettiği sorusu anlam kazanır. Eğer fail, 

erdemli olduğu halde mutluluğu elde etmesi her durumda Tanrı’nın inayetine bağlıysa, niçin 

erdemli olmalıdır? Bu sorunun cevabını Gazâlî’nin yukarıda vermiş olduğu köle-efendi örneği 

üzerinden bir cevap bulmak mümkündür. Efendi-köle ilişkisinde köle, efendisinin emirlerini 

hiçbir beklentiye girmeksizin, salt görev bilinciyle yerine getirmek durumundadır. Bu ilişkide 

mutluluk, efendinin takdir edeceği, istediğinde verip, istediğinde vermeyeceği türden bir 

hediyedir.  

Bu durumun Gazâlî’nin ahlak düşüncesini, nihai hedefin ebedî saadet olduğu mutluluk 

ahlakından, yükümlülük ahlakına dönüştürür. Önemli bazı temel farklılıklara rağmen, 

Gazâlî’nin ahlak anlayışının bu yapısının Aristotelesçi erdem ahlakından ziyade Kant (1724-

1804)’ın deontolojik ahlakına daha yakın bir konumda bulunduğu iddiası kanaatimizce hiç de 

anlamsız değildir. Çünkü bu sistemde fail, ahlaki eylemleri herhangi bir amaca ulaşmak için 

değil, sırf Tanrı kendisini yükümlü tuttuğu için, ilâhî emri yerine getirmek için yapmak 

durumundadır. Mutluluk ise failin ancak, görevini yerine getirmek suretiyle Tanrı’dan 

umabileceği bir şeydir. Bir başka deyişle failin amacı ahlaklı olmak suretiyle mutluluğa 

ulaşmak değil, Tanrı’nın rızasını kazanmaktır. Mutluluk ise sürecin sonunda fail tarafından 

amaçtan ziyade umut edilebilecek bir şeydir. Fail, Tanrı’nın tüm emirlerini harfiyen yerine 

getirse dahi, ebedi mutsuzlukla karşılaşma ihtimaline her zaman hazırlıklı olmalıdır. 

 
62 Aristoteles, Nikomakhos’a Etik, çev. Saffet Babür (İstanbul: Bilge Su Yayıncılık, 2015), 1100-a5. 
63 İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-Ahlâk - Ahlak Eğitimi, çev. Abdulkadir Şener vd. (İstanbul: Büyüyenay Yayınları, 

2013), 89; İbn Miskeveyh, El-Fevzü’l-asğâr, çev. Emrah Alağaş - Mehmet Zahit Sezer (İstanbul: Endülüs Kitap 

Yayınları, 2020), 25; İbn Miskeveyh, Mutluluk ve Felsefe-Tertîbu’s-sa‘âdât ve Menazil’ul-ulûm, çev. Hümeyra 

Özturan (İstanbul: Klasik Yayınları, 2019), 61. 
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Buradaki yorumlarımız ve iddialarımız, Gazâlî’nin sistemini uç sınırlarına kadar zorlamak 

suretiyle yapılmış yorumlar olarak görülebilir ve bu eleştiri bir dereceye kadar makul olarak da 

karşılanabilir. Elbette ki Gazâlî’nin kendisi de ilahi hitaba muhatap olan ve Tanrı’nın emirlerini 

yerine getiren kulların Tanrı tarafından ödüllendirileceğinden şüphe duymaz, en azından 

Tanrı’nın âdetinin bu yönde olmasını beklemenin çok daha makul olacağını ifade ederdi ki 

zaten ilahi hitapta da Tanrı’nın vahyi bu yöndedir: “Gerçek şu ki Allah insanlara zerrece kötülük 

etmez.” (Yunus/44), “Allah kullarına asla zulmedici değildir.” (Enfal/51), “Allah iyilikte 

bulunanları sever.” (Âl-i İmrân/148), “Gerçek şu ki, Allah zerre ağırlığı kadar haksızlık 

yapmaz. (Bu ağırlıkta) Bir iyilik olursa, onu kat kat kılar ve Kendi yanından pek büyük bir ecir 

verir.” (Nisa/40). Fakat bu ayetlere rağmen, erdem ile mutluluk arasındaki bağ hala zorunlu 

değildir ve Tanrı’nın iradesi burada temel belirleyici etken olmaya devam etmektedir. Son 

tahlilde her ne olursa olsun Gazâlî’nin Tanrı’nın kâdir-i mutlaklığını, evrendeki tek gerçek fail 

oluşunu muhafaza etmek, mucizeleri açıklamak için sebep-sebepli arasındaki ilişkinin 

zorunluluğunu reddetmiş olması, bu yorumlara kapı aralamakta ve bunları makul, anlamlı 

yorumlar kılmaktadır. Diğer taraftan, söz konusu bu yorumlarımızın nedensellik gibi çetrefilli 

bir mesele üzerine inşa edilmiş olması ve yazımızın sınırları nedeniyle bu konunun tüm 

nüanslarına ve meseleye ilişkin farklı yorumlara yer verememiş olmamız, söz konusu 

yorumlarımızın makuliyetini bir nebze şüpheli hale getirdiğini de kabul etmek gerekmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada Emmanuel Levinas’ın etik düşüncesi bağlamında sorumluluk kavramı ele 

alınacaktır. Sorumluluk, Levinas’ın etik anlayışında başvurduğu temel kavramlardan biridir. 

Onun sorumluluktan kastı ise başkasına karşı sorumluluktur. Levinas, etiği başkasıyla ilişki 

anlamında ele alır. Ona göre başkasını ben’den hareketle kurmamalıyız. Başkasına yönelirken 

ya da başkası ile ilişki kurarken, başkasının ben’den, ben’in ondan farklılığını kabul ederek, 

ben ile herhangi bir özdeşleşmeye izin vermeden bir ilişki kurulması gerekmektedir. Ben’in 

başkası ile kurduğu böyle bir ilişki ancak etik bir ilişki olabilir. 

Levinas, etik ilişki ile ben tarafından aynılaştırılamayan, kategorize edilemeyen başkasının 

sonsuzluğuna yönelmeye çalışır. Başkası, ben tarafından anlaşılamaz ve bilinemez. Ona göre, 

sonsuzla karşılaştığımız yer yüzdür. Yüz, ben’e başkası ile doğrudan kurulabilecek bir ilişkinin 

olanağını verir. Levinas, yüzün herhangi bir kavramsal örtü ile örtülmesinin mümkün 

olmadığını, yüzün çıplak olduğunu söyler. Bu da başkası ile ilişkimizde, başkasına ilişkin tüm 

kategorilerimizi bir yana bırakmanın olanağını bize verir. Çünkü onun için, başkası etnik 

kimliği, ırkı, dini, cinsiyeti ve benzeri bütün özellikleri aşan bir kendilik olarak karşımızda 

durur. 

Levinas’a göre, başkası ile ancak sorumluluk üzerinden bir ilişki kurulabilir. Daha önce felsefe 

tarihinde sorumluluk öznenin kendi eylemleri ile ilişki içinde ele alınırken, Levinas onun 

aslında “başkası için” olduğunu savunur. Onun için başkası ile karşılaşmada başkası ben’e bir 

sorumluluk yükler. Ben, başkasıyla karşılaştıktan sonra ona karşı kayıtsız kalamaz. Başkası 

ben’e buyurur ve bu nedenle ben, başkasına karşı sorumludur. Başkasına karşı sorumlu olmak, 

ben’in başkasına itaat etmesine neden olur ve bu kez başkası ben’e göre öncelikli duruma gelir. 

Levinas’ta ben’in başkasına karşı sonsuz bir sorumluluğu vardır ve etik ilişkiyi belirleyen şey 

de ben’in başkasına karşı bu sorumluluğudur.  

Anahtar Kelimeler: Levinas, Etik, Ben, Başkası, Yüz, Sorumluluk 

 

THE CONCEPT OF RESPONSIBILITY IN EMMANUEL LEVINAS 

 

ABSTRACT 

The concept of responsibility will be discussed in the context of Emmanuel Levinas’ ethical 

thought in this study. Responsibility is one of the basic concepts that Levinas deals with in his 

understanding of ethics. What he means by responsibility is responsibility towards the Other. 

Levinas approches ethics in the meaning of relationships with others. According to him, we 

should not constitute the Other based on the self. When gravitating towards the Other or 

establishing a relationship with the Other, it is necessary to establish a relationship without 

allowing any identification with the self by accepting the difference of the Other. Such a 

relationship that I have with the Other can only be ethical. 
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By ethical relationship, Levinas tries to tend the eternity of the other, who cannot be identified 

and categorized by the self. The Other cannot be understood and known by the self.  According 

to him, the place where we encounter the infinite is the face. The face gives the self the 

possibility of a direct relationship with the Other. Levinas says that it is not possible to cover 

the face with any conceptual veil, that the face is bare. This gives us the opportunity, in our 

relationship with the Other, to put aside all our categories of the Other. Because for him, the 

Other stands before us as a selfhood that transcends ethnic identity, race, religion, gender and 

all similar characteristics. 

According to Levinas, it can be established a relationship with the Other only through 

responsibility. Before in the history of philosophy, while responsibility was handled in relation 

to the subject’s own actions, Levinas argues that it is actually “for the Other”. For him, the 

Other imposes a responsibility on the self when encountering the Other. The self can not be 

indifferent to the Other after encountering her (him). The Other commands the self, and 

therefore the self is responsible for the Other. Being responsible for the Other causes the self to 

obey the Other, and this time the Other takes priority over the self. In Levinas, the self has an 

infinite responsibility to the Other, and it is this responsibility of the self to the Other that 

determines the ethical relationship. 

Keywords: Levinas, Ethics, The Self, The Other, Face, Responsibility 

 

20. yüzyılın başlarında Litvanya’da dünyaya gelen Yahudi asıllı bir Fransız filozofu olan 

Emmanuel Levinas Naziler tarafından gerçekleştirilen Yahudi soykırımına yakından tanık 

olmuş ve bu soykırımda neredeyse bütün ailesini ve birçok tanıdığını kaybetmiştir. Bu 

soykırımın da etkisiyle Levinas, insanın sahip olduğu bazı kimliklerinden- etnik köken, din, ırk, 

cinsiyet gibi- kurtulamayacağının ya da onlardan kaçamayacağının, başka bir deyişle bu 

kimliklere çakılı olduğunun daha çok farkına varmıştır. Bu durum onu etik, başkası ve 

aşkınlığın imkânı üzerine düşünmeye götürmüştür (Direk, 2013:140).  

Levinas’a göre, Batı felsefesinin kendi dönemine kadar olan süreç içerisinde başka’yı, başkasını 

açıklama biçimi sorunludur. Hatta Levinas, Batı felsefesinin başkaya karşı bir “alerjisi” 

olduğunu ileri sürerek bu konuda şöyle der: “Felsefe, çocukluğundan beri, Başka olarak kalan 

Başka’ya karşı duyduğu dehşetle, önüne geçilmez bir alerjiyle maluldür. Bu yüzdendir ki her 

şeyden önce bir varlık felsefesi olagelmiş, varlığı anlama onun son sözü ve insanın temel yapısı 

olmuştur” (Levinas, 2010:131). Levinas, Batı felsefesinin Başka’yı Aynı’ya indirgeyen, ona 

benzeten, farklılık ile aynılığı uzlaştıran, dolayısıyla başkanın aynıdan, başkasının ben’den 

farklı olduğunu görmezden gelen bir felsefe olduğunu dile getirir. Varlıktan yola çıkarak 

başkasını kavramaya girişen bu felsefe onu yadsır (Levinas, 2010:115-117). Ben-olmayana, 

başkaya ilişkin bu bakış açısı tahakküm ve şiddeti beraberinde getiren bir bakış açısıdır. Bu 

sebeple Levinas’a göre başkayı ve başkası ile ilişki anlamında etiği yeni bir temelde inşa etmek 

gerekir. Ancak bu etik anlayış, başkasını ben gibi ya da başka bir ben’miş gibi düşünmekten 

önemle kaçınır. Levinas’a göre, başkasını bu şekilde düşünerek “kabul ettirilmek istenen insan 

hakları aslında Ben’in haklarıdır. İnsan, bir Ben ya da vatandaş olarak düşünülür-karşılıklılık 

ya da simetri yoluyla erişemeyeceğimiz başkalığın indirgenemez orijinalliği içinde 

düşünülemez asla.” (Levinas, 2010: 117) 

Levinas, her şeyden önce ilk felsefenin ontoloji olmadığını, etik olduğunu ve etiğin ontolojiye 

indirgenemeyeceğini, hatta etiğin ontolojiden daha “temel ve kökensel olduğunu” (Levinas, 

2010:274) ifade ederek kendinden önce gelen düşünürlerin yaptıkları hatadan kaçınmaya 

çalışır. Bu noktada onun etik düşüncesini özgün kılan yanın varlık düşüncesinden uzaklaşarak 

“varlıktan başka türlü” olana yönelmesi ve düşünmesi olduğu söylenebilir. Ona göre etik 

varlığın kendisinden çıkarak, ondan soyunarak ve onu aşarak mümkün olabilir. Varlıktan, 
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kendinden çıkma aslında “başkası için olmak” anlamına gelir (Gözel, 2018: 40-41, 43). Zaten 

Levinas’a göre kendi çıkarını düşünen, bireysel, özerk ben’den hareket edilerek onun kendi 

bireyselliğinde temellini bulan “bir iyilik anlayışıyla” mevcut toplumsal veya ahlaki sorunların 

üstesinden gelmek mümkün değildir. Ben karşısında başkasına öncelik verilerek ancak bu 

sorunların üstesinden gelinebilir (Nelson, 2010: 407).  

Levinas, etiği başkası ile ilişki anlamında ele alır. Başkasını ben’den hareketle kurmamamız 

gerektiğini, başkasını ben’e, ben’in bilincine indirgeyen ya da ona göre tasarımlayan bir etik 

ilişkiyi reddeder (Demir Güneş, 2019:157). Etik bir ilişki, ben’in başkasına yönelirken ya da 

onunla ilişki kurarken, onun ben’den, ben’in de ondan farklı olduğumu kabul etmesi ve ben ile 

başkası arasında herhangi bir özdeşleşmeye izin vermemesiyle mümkündür (Direk, 2013:142). 

Onun için etiğin farklılıkları, tekillikleri dışlamamak, sefaletin, acının, adaletsizliğin meşru 

kılınmasına göz yummamak, başka insanlar için kendini tehlikeye atmak ya da onlar için bedel 

ödemek anlamına geldiği söylenebilir (Nelson, 2010: 417). Ayrıca Levinas’ta etiğin, başkasıyla 

karşılaşmada ben’in içinde bulunduğu konumunun ve ayrıcalıklarının sorgulanmasıyla 

başkasına “adaleti” tesis etmek anlamına geldiği de söylenebilir. Zaten etiğin ontolojiden önce 

gelmesi adaletin özgürlükten önce gelen bir sorun olduğuna işaret eder (Direk, 2013: 145). 

Levinas, ben ve başkası arasında “karşılıklılığa” ya da çıkara dayanmayan, tekil olan asimetrik 

bir etik ilişkiyi savunur (Demir Güneş, 2019:176). “Bu asimetri, ötekine olan borcun 

ödenemezliğinde, ötekinin başına gelenlerden herkesten çok benim sorumlu olmamda, öteki 

için duyulan tükenmek bilmeyen sorumlulukta ve ötekinin aşkınlığında yatmaktadır” (Gözel, 

2018:413). Bu asimetrik etiğin çıkış noktası ise ben değil, başkasıdır. Ben ve başkası arasındaki 

bu türden bir ilişki insanın hem kendisine dışarıdan bir gözle bakmasına hem de başkasından 

sanki o kendisiymiş ya da kendisine benzer biriymiş gibi söz etmesini olanaksız kılar. Bu 

anlamda “asimetri birey ile başkası arasındaki kırılma ve boşluk, özdeşsizlik ve eşitsizliktir” 

denilebilir (Nelson, 2010:414). 

Levinas’ın ben ve başkası arasında bu türden bir ilişki temelinde inşa ettiği etik görüşü 

sorumluluğa dayanır. Felsefe tarihinde daha önce sorumluluk öznenin yapıp ettikleri, başka bir 

deyişle eylemleri ve sözleri ile ilişkili, kişisel bir mesele olarak görülmekteydi, dolayısıyla 

insan başkasından değil de kendinden sorumlu bir varlık olarak düşünülmekteydi (Levinas, 

2010: 331; Çırakman, 2012: 408). Levinas’ın bu bağlamda verdiği Habil ve Kabil örneği dikkat 

çekicidir. Tanrı, Kabil’e kardeşinin nerede olduğunu sorduğunda Kabil, “Kardeşimin bekçisi 

miyim” diye cevap verir. Kabil, burada kendisini ve bir başkası olarak kardeşini ontolojik olarak 

ayırır. Onun varlığından kendisini sorumlu tutmaz. Levinas’a göre Kabil’in bu cevabında eksik 

olan şey bu anlamda etiktir, onun verdiği bu cevapta yalnızca ontolojinin varlığı söz konusudur. 

Levinas’a göre başkasına karşı sorumlu olmak, Kabil’in düşündüğünün aksine onun bekçisi 

olmaya işaret eder ki bu kardeşliktir. Habil ve Kabil üzerinden ele aldığı Ben ve başkası 

ilişkisine ilişkin Levinas bu bağlamda şu ifadeleri dile getirir: “İnsanoğlunu beşeri kardeşliğe 

yeniden kavuşturma görevi, dünyevi yargıca, insana, suçlunun kardeşine aittir. Kardeşinden, 

onun özgürlüğünden bile sorumlu olacak kadar sorumlu olmak!” (Levinas, 2010: 226, 248). 

Sorumluluk, Levinas için aslında “başkası için” olan, başkası için duyulan, başkası ile ilişki 

içinde açığa çıkan bir şeydir. Ona göre başkası ile ancak sorumluluk üzerinden bir ilişki 

kurabiliriz. Sorumlulukla ilişkili olarak Levinas insan olmaya dair şöyle der: “Başkası için bir 

şey yapmak. Vermek. İnsan tini olmak budur.” Ona göre sorumluluk insanın insan olarak 

kendisini düşen ve asla geri çeviremeyeceği bir yükümlülüktür (Levinas, 2010: 331). Ben, 

başkasından sorumludur. Onun için başkası ile karşılaşmada başkası ben’e bir sorumluluk 

yükler. Bundan dolayı başkasına karşı sorumluluğum benim kararım ile açığa çıkan bir şey 

değildir. Başkasına karşı sorumluluk, her şeyden öce gelen, insanın kendi özgürlüğünden bile 

önce gelen bir şeydir (Levinas, 2010: 159). 
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Ben’in başkasına karşı sorumluluğu ise sonsuzdur. Bu sonsuz sorumluluk, yukarıda değinildiği 

gibi ben’in özgürlüğünden ve sorumluluğu üstlenme kararından önce gelir. Ben bu 

sorumlulukları yerine getirdikçe daha fazla sorumluluğa sahip olur. Bu anlamda ben, başkasına 

karşı görevini sona erdiremez, ki bu durum aynı zamanda onun kendisine dönmesini de 

imkânsız kılar. Ben başkasıyla karşılaştıktan sonra hiçbir şekilde ona ilgisiz kalamaz (Levinas, 

2010:123, 159). Başka bir deyişle ben, başkasıyla karşılaştıktan sonra onun acılarına, 

çaresizliğine ve yoksulluğuna kayıtsız kalamaz ve insan olarak başkasının içinde bulunduğu bu 

durumda onu yüzüstü bırakmaması gerekir. Aksi yönde bir eylemlilik, onun insanlığından 

götürür. 

Sorumluluk, Levinas için bir anlamda ben’in kendi varlığından çıkması, “kendi 

emperyalizminden ve bencilliğinden” uzaklaşmasını, başka bir ifadeyle kendinden 

özgürleşerek başkasına yönelmesini ifade eder. Ona göre öznenin özgürlüğü her şeyden önce 

gelen, yüce bir değer değildir. Levinas, insanı Descartes’ın beni gibi bir ben olarak 

düşünmekten ziyade başkası için kendinden vazgeçen, kendinden kopan bir varlık olarak 

düşünür. Ben ancak başkasına karşı sorumluluğumu yerine getirmekle, onun çağrısına yanıt 

vermekle, kendi özgürlüğünü başkası için feda etmek ile etik bir özne olur. Etik bir özne 

olabilme kendi varlığını, var olma hakkını başkasının var olma hakkından önce tutmamak, 

başkasının yaşamını riske atmamak, başkasını çaresizliğinde, zor durumunda yalnız 

bırakmamaktır. Ancak bu şekilde eylediğimde yaşamım anlamlı ve değerli olur. Bu açıdan 

bakıldığında Levinas açısından insanın insan olmasının koşulunun üstlendiği etik ve toplumsal 

sorumluluktan geçtiği dile getirilebilir (Levinas, 2010: 272, 276; Çırakman, 2012: 415, 426).    

Levinas, etik ilişkiden yüz yüze bir ilişki olarak söz eder. Yüz ile kurulan ilişkinin “tamamıyla 

zayıf olanla, tümüyle sergilenmiş, çıplak ve soyunmuş olanla ilişki” olduğunu ileri sürer 

(Levinas, 2010:242). Yüzün çıplaklığından ötürü onun herhangi bir kavramsal örtü ile 

örtülmesinin mümkün olmadığını ve kavranamaz olduğunu dile getirir. Bu da başkası ile 

kurduğumuz etik ilişkide başkasına ilişkin tüm kategorilerimizi bir yana bırakmamıza olanak 

sağlar. Levinas’ın başkası olarak ifade ettiği yüz herhangi bir “kültürel süsleme” barındırmaz 

(Levinas, 2010: 137-138). Çünkü Levinas için, başkası etnik kimliği, ırkı, dini ve cinsiyeti gibi 

bütün kimlikleri aşan bir kendilik olarak ben’in karşısına çıkar. Bu anlamda başkasının yüzü 

bir kimlikten yoksundur. Levinas, başkasını “dul, yetim, yoksul ve yabancı” olarak adlandırır. 

Bernasconi’ye göre onun başkasını bu şekilde adlandırmasının nedeni onların “muhtaç” kişiler 

olmasından dolayı değildir, onların kabul gören bir statüleri olmamasından, başka bir deyişle 

kimliksiz olmalarından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda başkası bütünüyle, onun deyimiyle 

“sonsuzca yabancı, sonsuzca aşkındır” (Bernasconi, 2011:108-109). Buna ek olarak başkası 

ben’e aşkın, daha yüksek bir konumdadır. Yüz, ben’in karşısında yer almaz, onun üstündedir 

(Levinas, 2010:272). Zaten etik ilişkiyi mümkün kılan da onun ben’e bu aşkınlığıdır. 

Ben’in başkasıyla karşılaşması, onun yüzü benin vicdanını rahatsız eder, kendi ayrıcalıklarını 

ve özgürlüğünü sorgulamasına yol açar. Bu bakımdan başkasının yüzü beni sorgular. Bu 

karşılaşma ve sorgulama ise ben’in benciliğini sarsarak yıkar. Fakat burada sorgulayan değil, 

sorgulanan bir bilincin varlığından söz edilebilir. Benin sorgulanması “tümüyle başkasının 

buyur edilmesidir. Tümüyle başka’nın tezahürü, Başka’nın bana seslendiği, çıplaklığı ve 

yoksulluğuyla bana bir düzeni bildirdiği yüzdür” (Levinas, 2010: 138-139; Bernasconi, 

2011:181-182). Başkasının yüzünün çıplaklığına önemle vurgu yapan Levinas “başkasının 

yüzünün çaresiz çıplaklığından” kaçmanın mümkün olmadığını ifade eder. Çünkü yüz, ben’i 

insanın çıplak gerçekliğiyle karşı karşıya getirir. Bu bakımdan başkası benim tasavvurumda yer 

alan bir başka ben olmaktansa yüz yüze olduğum aç, evsiz, muhtaç ve yoksun kişidir (Levinas, 

2010: 183; Gözel, 2018: 362, 376). 

Başkasının yüzü, benden bir şeyler talep eder, kendisine yardım etmemi buyurur. Levinas, yüz 

kendisini tek başına ölmeye bırakmamı benden isteyen başkasıdır der. Yüz, “öldürmeyeceksin” 
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buyruğu ile karşıma çıkar. Dünyanın gidişatını sekteye uğratacak olan başkasının yüzünde 

beliren bu buyruktur (Levinas, 2010: 272, 248). “Öldürmeyeceksin” buyruğu yalnızca bir 

“yasak” değildir, bu buyruk aynı zamanda, başkasının, komşunun yaşamasını da sağlamak 

anlamına gelir (Bernasconi, 2011:86). Başkasının içinde bulunduğu sefalet, çaresizlik 

durumunda veya ölümünde onu yalnız bırakmamak, ona elini uzatmamak, hiçbir şey 

yapmamak onu öldürmektir. Bununla birlikte onun yüzünde beliren “öldürmeyeceksin” 

buyruğu ile talep edilen “toplumsal adalet”tir aslında (Gözel, 2018:319; Direk, 2013:145). 

Ayrıca Levinas, başkasının “öldürmeyeceksin” demesi aslında başkası, “öldürmek 

isteyebileceğim tek varlık” olmasından dolayıdır der (Levinas, 2010:84).  

Ben, başkasının onun kendine karşı sorumlu olup olmamasına bakmaksızın ona karşı 

sorumludur. Levinas’a göre başkasının bana karşı sorumlu olup olmaması ise tamamen ona 

kalmış bir meseledir. Ben ve başkası arasındaki “bakışımlı-olmayan” (asimetrik) ilişki ben’i 

başkasından herhangi bir şey beklemeksizin ona karşı sorumlu kılar. Bu ilişki karşılıklılığa 

dayanmadığı ölçüde ben başkasına tabi ve öznedir. Levinas, tıpkı Dostoyevski’nin Karamazov 

Kardeşler adlı romanında dile getirdiği gibi tüm insanların birbirine karşı sorumlu olduğunu, 

fakat ben’in diğer herkesten daha fazla sorumlu olduğunu söyler. Ancak bu her ben’in 

sorumluluğunun diğer herkesin sorumluluğundan daha fazla olduğuna işaret etmez. Böyle 

düşünmek kendimden beklediğim sorumluluğu herkesten beklemek olur ki bu da etik ilişkiyi 

sarsar. Ben’in herkesten daha fazla sorumlu olması, onun sadece başkasına karşı kendi 

sorumluluğundan değil, aynı zamanda başkasının sorumluluğundan da sorumlu olması 

anlamına gelir. Mesela, başkasının suç işlemesinden, hatalarından bile ben sorumluyum 

(Levinas, 2010:245, 280-281,332-333). Ben hem başkasının, komşunun bahtsızlıklarından hem 

de hatalarından sorumludur ve onlara ilgisiz kalamaz. Hem onun özgürlüğünden hem de 

sorumluluğundan sorumludur. Bununla birlikte ben başkasının sorumluluklarını üstlenmek için 

onun yerine geçebilir, ancak benim sorumluluğu benim yerime hiç kimse yerine getiremez, bir 

başkası sorumluluk anlamında benim omuzlarımdaki yükü benim yerime taşıyamaz. Bu 

anlamda ben başkasına adeta yazgılıdır. Dolayısıyla başkasına karşı sorumluluk sadece “benim 

üzerime düşen ve insan olarak reddedemeyeceğim bir şeydir…Yeri doldurulamaz olan ben, 

yalnızca sorumlu olduğum müddetçe benim.” (Levinas, 2010:181-182, 334). Ayrıca başkasına 

karşı sorumluluk, insanın yapıp ettikleri ya da yaşadığı dönemde olan bitenlerle de sınırlı 

değildir, insan geçmişte olanlardan ve öldükten sonra olacaklardan da sorumludur (Direk, 

2013:146). 

Başkasının bana karşı sorumlu olup olmaması başkasının kendisine kalmış bir mesele olmasına 

rağmen, başkasının sorumluluklarını neden yerine getirmediği üzere düşünmek bana düşen bir 

ödevdir. Başkasının sorumluluklarını yerine getirememesinin arkasında onun elinde olmayan, 

değiştiremediği birçok neden olabilir: toplumsal veya ekonomik nedenler, adaletsizlik ve 

ayrımcılık gibi. Bana düşen, onun sorumluluğunu yerine getirememesinin arkasında yatan bu 

nedenlerin varlığından ya da bu sorunların giderilmemesinden insan olarak payımın ne 

olduğunu kendime dönüp sorgulamamdır. Bu yüzden başkası, başkalarına karşı 

sorumluluklarını yerine getiremiyorsa bunun tek muhatabı ya da suçlusu sadece başkası 

değildir, ben de bu durumun oluşmasında, onun başına gelenlerden sorumluyum (Direk, 

2013:149). Başkası, yerinden yurdundan edilmişse, evsizse, soğuğa, sefalete ve açlığa maruz 

kalmışsa bu durumun oluşmasında insan olarak benim payımın da olduğunu söylemek gerekir, 

yani ben de bu durumun oluşmasında insan olarak sorumluyum (Bernasconi, 2011:109-110). 

Ayrıca Levinas bana zulmedenin, haksızlık edenin sorumluluğundan da sorumluyum der. 

Ancak bu onun yaptığı zulmü ya da haksızlığı bağışlamak ya da haklılaştırmak anlamına 

gelmez. Fakat karşımdakini haksızlık yapacak ya da zulmedecek duruma getiren nedenlerin ne 

olduğunu sorgulamak insan olarak bana düşer, benim sorumluluğumdadır. Bununla birlikte 

Levinas için sorumluluğu en iyi bilenler kendilerine zulmedilmiş olanlardır. Çünkü 
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zulmedilenler kendilerine zulmedenler ve herkesten sorumlu olmayı yaşayarak 

deneyimlemişlerdir (Direk, 2013: 151; Bernasconi, 2011:165). 

Sonuç olarak Levinas’ın etik görüşü, Batı felsefesinin başkayı, başkasını temellendirme 

biçimini eleştirmesi ve başkasına yönelik bu bakış açısını sarsması açısından önemlidir. 

Başkasını, kendi konumundan, kendi varlığından ve tasarımından hareketle tanımlayan öznenin 

başkası ile kurduğu ilişkinin etik bir ilişki olduğu söylenemez. Kendi konumundan, 

tasarımından hareketle başkasına yönelen ben, başkasının farklılığını, başkalığını yadsıyarak 

onu asimile eder. Bu durum, barışa imkân tanımaktansa şiddeti doğurur. Levinas’ın başkasını 

ben’e, aynıya indirgemeyen, onunla özdeşleşmesine izin vermeyen etik görüşü başkasının 

farklılığını göz ardı etmemesi açısından önem taşır. Onun sunduğu bu bakış açısı farklılıklara, 

ötekine saygı duyulmasına, onun farklılığı ile kabul edilmesine ve bir kardeşlik kültürünün 

oluşmasına olanak sağlayabilecek bir bakış açısıdır.  

Levinas’ın etik düşüncesinin ve sorumluluk anlayışının, toplumsal ve ahlaki sorunların 

üstesinden gelebilmek için ben’den değil de tüm kimliklerinin paranteze alındığı başkasından 

hareket etmek gerektiğine vurgu yapması ve başkasına karşı sorumluluğu öznenin kendi 

özgürlüğünden önce gelen bir konuma yerleştirmesi açısından önemlidir. İnsanın bencilce 

çıkarları ve arzularının peşinden sürüklenmektense başkasının içinde bulunduğu olumsuz 

durumlara, onun acılarına kayıtsız kalmaması adalete ve barışa olanak sağlar. Ben, başkasının 

yoksulluğu ve çaresizliği karşısında kendi konumunu sorguladığında ve sorgulama neticesinde 

başkasının çağrısına yanıt verebildiği ölçüde etik bir özne olabilir. Başkasının sesine kulak 

vermek, onunla ilgilenmek, ihtiyaçlarını gidermek, acısını hafifletmek, yaralarını sarmak, ona 

evinin kapılarını sonuna kadar açarak sonsuz bir konukseverlik içinde olmak, aşını paylaşmak, 

ona karşı cömert olmak, başka bir deyişle onun varlığına ve çaresizliğine gözlerini kapamamak 

bir arada yaşamayı ve kardeşliği mümkün kılacaktır. Ayrıca Levinas’ın insanın yoksul ve 

yabancı olan başkasının içinde bulunduğu olumsuz duruma nasıl geldiğini ve toplumda var olan 

adaletsizlik, ayrımcılık, şiddet ve sefaleti ortaya çıkaran koşulları sorgulama sorumluluğuna 

sahip olması gerektiğine vurgu yapması onun sorumluluk anlayışını değerli kılar. Levinas’ın 

sorumluluk anlayışını değerli kılan bir başka yan ise, başkasının hatalarından, başına 

gelenlerden- örneğin, başkasının şiddet görmesinden, ayrımcılığa ve haksızlığa maruz 

kalmasından- ben’in de sorumlu olmasına işaret etmesidir.  
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ABSTRACT 

Utilitarianism is one of the well-known and influential ethical theories in the history of 

philosophy, just as virtue ethic theory and deontological theory. The power of this theory has 

not just shown itself in the ethical realm, but also in the political realm. This view was first 

held by the great philosopher and political reformer, Jeremy Bentham, in the 18th century. 

John Stuart Mill, who was the student of Bentham and a philosopher, developed this theory. 

This ethical theory is a normative theory. Because of its normative character, utilitarianism is 

a form of guidance for both ethical and political problems. The normative aspect of the 

utilitarian ethical theory, as a moral principle, is to seek the greatest happiness for the greatest 

number of people. This is also known as the utility principle. This definition belongs to 

Bentham and has also been defended in the utilitarian tradition. A normative ethical theory 

gives us a definition of good and bad. For utilitarian ethics, good is generally defined by 

means of happiness. Happiness is understood as attaining pleasure and avoiding pain. This is 

the classical utilitarian view on happiness. This theory is aim oriented. For this reason, 

utilitarianism is defined as teleological theory. In this study, the critique of Bernard Williams 

on utilitarianism is analyzed. Before the critique of utilitarianism, Williams starts from a 

fundamental thought about this ethical theory. He basically inquires what makes utilitarian 

ethics so attractive for moral thought. By means of this inquiry, Williams identifies both the 

strong and weak aspects of utilitarianism as moral and political theory.  

Key Words: Happiness, Utility, Good, Ethics, Normative Theory 

 

ÖZET 

Faydacılık, felsefe tarihinde tıpkı erdem etiği teorisi ve deontolojik etik gibi, en iyi bilinen ve 

kabul gören etik teorilerden biridir. Bu teorinin gücü kendisini sadece etik alanda değil aynı 

zamanda politik alanda da göstermiştir. Bu görüş ilk olarak 18. Yüzyılda Jeremy Bentahm 

tarafından savunulmuştur. Bentham’ın öğrencisi ve filozof olan John Stuart Mill bu teoriyi 

geliştirdi. Bu etik teori normatif bir teoridir. Normatif karaketerinden dolayı, Faydacılık hem 

etik hem de politik problemlere için bir başvuru kaynağıdır. Faydacı etik normatif yönüyle, 

bir ahlaki ilke olarak, “çok sayıda insan için çok sayıda mutluluğu ara”. Bu aynı zamanda 

fayda ilkesi olarak bilinir. Bu tanım Bentham’a aittir ve daha sonra faydacı gelenek tarafından 

savunulagelmiştir. Normatif bir etik teroi bize iyi ve kötünün tanımını verir. Faydacı etik için 

iyi mutluluk aracılığıyla tanımlanır. Mutluluk ise hazza erişmek ve acıdan kaçınmaktır. Bu 

klasik faydacılığın mutluluk hakkındaki görüşüdür. Bu teori amaç yönelimli teoridir. Bu 

sebepten faydacı etik teori teleolojik teori olarak tanımlanır. Bu çalışmada biz Bernard 

Williams’ın faydacılık üzerine olan eleştirilerini analiz edeceğiz. Eleştiriden evvel, Williams 

bu etik teori hakkında temel bir düşünceyle başlangıç yapar. O en temelde faydacı etiği ahlaki 

düşünce için bu kadar çekici kılanın ne olduğunu soruşturur. Bu soruşturma aracılığıyla, 

Williams etik ve politik bir teori olarak faydacılığın güçlü ve zayıf yanlarını belirler. 

Anahtar Kelimeler: Mutluluk, Fayda, İyi, Etik, Normatif Teori 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
287



I. INTRODUCTION 

The topic of this study is about ethics in general. From Aristotle, we know that ethics is a 

practical science. Aristotle divided science into three parts: theoretical, practical, and 

productive sciences. Theoretical sciences investigate knowledge for its own sake. These 

sciences are metaphysics, physics, mathematics, and natural sciences. Practical sciences 

investigate the guidance of action in terms of goodness for both the individual and society. 

These sciences are ethics and politics. Productive sciences investigate the arts. These sciences 

are rhetoric, theatre, ship-building, medicine, and dance. Since ethics is a practical science, all 

ethical theories are about what makes an action good or bad for both the individual and 

society (Shields, 2020). In this study, utilitarianism, which is the one of the main ethical 

theories in moral thought, is analyzed. In doing so, the main subject will be Bernard 

Williams’ critique of utilitarianism as ethical and political theory. Before analyzing Williams’ 

critique, an attempt is made to explain the main ideas of utilitarian ethics and politics. In order 

to explain the main ideas of utilitarian ethics, two great philosophers of utilitarian thought will 

be used. These philosophers are Jeremy Bentham and John Stuart Mill. They are known as 

classical utilitarian philosophers. They are very important in utilitarian ethics and politics 

because Bentham put forwarded and founded utilitarianism and Mill developed Bentham’s 

ideas and added a new perspective on ethical and political problems from the point view of 

utilitarianism. After explaining utilitarianism from these philosopher’s views, it will be 

attempted to explain and analyze Williams’ critique of utilitarianism. Bernard Williams’ basic 

aim is to get the core ideas of utilitarianism as ethical and political theory. For this reason, he 

does not analyze the utilitarian traditions and philosophers who contribute this ethical theory. 

Because these two philosophers mentioned above founded and determined the main 

characteristics of utilitarian ethics, Williams especially makes his critique from the point view 

of these two philosophers on utilitarianism.  

II. CLASSICAL UTILITARIANISM, JEREMY BENTHAM, AND JOHN 

STUART MILL 

Jeremy Bentham (1748–1832) was born in London and had a wealthy family. He was the son 

of an attorney. He learned Latin and Greek at an early age, and went to Queen’s College in 

Oxford in 1760, where he later obtained a law degree. After graduation, his interest grew in 

politics and law. He later became well known for designing a prison system known as 

Panopticon. As a result of his interest in politics and law, he wrote a number of books on 

ethics and politics, the most well-known of which comprised “An Introduction to The 

Principles of Morals and Legislation, A Fragment on Government, The Rationale of 

Punishment and The Theory of Legislation”. He put forwarded and explained his ethical 

theory as utilitarianism in his book “An Introduction to The Principles of Morals and 

Legislation”. Herein, this book will be used in an attempt to explain his ethical ideas. As 

mentioned above, utilitarianism is a normative ethical theory. A normative ethical theory 

provides a standard and principle that defines and determines what good and bad is in terms 

of moral actions. The normative aspect of utilitarian theory defines and determines moral 

actions for both the individual and society. This feature of utilitarian ethics makes this theory 

a form of guidance, not only for ethics, but also for politics. The normative character of 

utilitarianism is a utility principle. This principle was put forwarded by Jeremy Bentham. 

Before introducing and defining the utility principle, Bentham made a generalization about 

human nature. This generalization constitutes the content of the utility principle. According to 

him, two main powers govern human actions, pleasure and pain. By means of these powers, 

human beings decide what they ought to do. From this consideration, he claimed that the 

rightness and wrongness of our actions is determined by these powers (Bentham, 2000:15). 

Keeping this in mind, we can move on the utility principle now. The aim of Bentham in 
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giving the utility principle was not only proposing an ethical principle, but also using this 

principle in the political realm. He defines the utility principle as follows: 

“By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves 

of every action whatsoever. according to the tendency it appears to have to 

augment or diminish the happiness of the party whose interest is in question: or, 

what is the same thing in other words, to promote or to oppose that happiness. I 

say of every action whatsoever, and therefore not only of every action of a private 

individual, but of every measure of government” (Bentham, 2000: 14). 

From the above quote, Bentham clearly defines the utility principle in terms of happiness. He 

uses the utility principle to decide which actions are approvable and disprovable for both the 

individual and society. This principle should be used by government as well. The content of 

the utility principle is determined by the concept of happiness. In order to understand 

Bentham’s utility principle, we should explain how Bentham defines happiness, because 

happiness means different things in terms of what is understood from this concept and how it 

is defined. Bentham defines happiness in terms of pleasure and pain. Actions that increase 

pleasure and diminish pain produce happiness. Bentham uses utility by means of this 

perspective. He also uses the advantage, benefit, pleasure, and good when he defines utility, 

but the main idea of utility is defined by him in terms of happiness. Happiness includes all of 

the other concepts mentioned above for Bentham (Bentham, 2000: 15). According to 

Bentham, increasing pleasure and avoiding pain should be the aim of any government for the 

interest of society (Bentham, 2000: 31). For this reason, contemporary philosopher Will 

Kymlicka defines Bentham’s utility definition as “welfare hedonism”, which means that the 

main aim of any action is pleasure. Pleasure is the end in itself and good is the only as means 

of pleasure (Kymlicka, 2002: 13). This welfare hedonism is related to both the individual and 

society. From this consideration, the utility principle is characterized by Bentham in another 

way as follows: 

“An action then may be said to be conformable to then principle of utility, or, for 

shortness sake, to utility, (meaning with respect to the community at large) when 

the tendency it has to augment the happiness of the community is greater than any 

it has to diminish it” (Bentham, 2000: 15). 

This characterization of the utility principle emphasizes the maximizing happiness for the 

community. From this perspective, the main aim of government is to choose any action or 

policy with regard to whether this action and policy increases the happiness or reduces it for 

the community, for Bentham. He, as a political reformer and philosopher, advised that this 

principle be used for government (Bentham, 2000: 15). How we know what kind of actions 

produce pleasure and avoid pain, and how we determine this is an important problem in 

Bentham’s view. He proposes a scientific method for this problem that comprises a 

measurement of pleasure and pain as methods. He claims that:  

“Pain and pleasure are produced in men’s minds by the action of certain causes. 

But the quantity of pleasure and pain runs not uniformly in proportion to the 

cause; in other words, to the quantity of force exerted by such cause. The truth of 

this observation rests not upon any metaphysical nicety in the import given to the 

terms cause, quantity, and force: it will be equally true in whatsoever manner such 

force be measured” (Bentham, 2000: 42). 

From the above quote, Bentham proposes a quantifying method for determining what kind of 

action is good for the individual and society. This proposal is highly problematic. This will be 

discussed in the second part of this study, when the critique by Williams on utilitarian ethics 

and politics is examined. Apart from Bentham, John Stuart Mill is another important classical 
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utilitarian philosopher. His ideas on ethics and politics will be dealt with in the next part of 

this section.  

John Stuart Mill (1806–1873), a great British philosopher and economist, was also born in 

London. He worked as a parliament member in Britain as well. He wrote many books about 

different subjects, such as the economy, politics, logic, and philosophy. His ideas on 

utilitarianism will be explained by reference to “Utilitarianism”, which is his main work on 

ethics. In this book, he develops Bentham’s utilitarian ethics and introduces new ideas on it. 

Mill defines the principle of utility just as Bentham, as follows: 

“The creed which accepts as the foundation of morals, Utility, or the Greatest 

Happiness Principle, holds that actions are right in proportion as they tend to 

promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. By 

happiness is intended pleasure, and the absence of pain; by unhappiness, pain, and 

the privation of pleasure” (Mill, 1966: 157). 

In this above definition, happiness is defined as the aim of any right moral action and 

attaining happiness is achieved by the existence of pleasure and avoiding pain. This definition 

is the important common idea between Bentham and Mill. However, Mill makes a distinction 

between higher pleasure and lower pleasure in terms of the quality of it. He makes this 

distinction in relation to human beings, as follows: 

“Few human creatures would consent to be changed into any of the lower animals, 

for a promise of the fullest allowance of a beast's pleasures; no intelligent human 

being would consent to be a fool, no instructed person would be an ignoramus, no 

person of feeling and conscience would be selfish and base, even though they 

should be persuaded that the fool, the dunce, or the rascal is better satisfied with 

his lot than they are with theirs. They would not resign what they possess more 

than he, for the most complete satisfaction of all the desires which they have in 

common with him” (Mill, 1966: 160). 

From the above quote, Mill makes a distinction between higher and lower pleasure in terms of 

quality. The quality of having pleasure by means of eating and drinking, which is the common 

pleasure between animals and man, and the quality of having pleasure by means of the 

reading of poetry and studying philosophy are not the same qualitatively. The first kind of 

pleasure is lower, and the second kind of pleasure is higher in terms of quality. These ideas on 

pleasure are the main difference between Bentham and Mill. According to Michael Sandel, 

Bentham equalizes lower and higher pleasure in terms of quality. He sees push-pin and poetry 

as the same good in terms of the quality of these pleasures. Unlike Bentham, Mill makes a 

distinction between lower and higher pleasures. For this reason, he saved utilitarian ethics 

from the critique of equalizing pleasures in terms of quality. It is not just a crude quantitative 

calculation of pleasures (Sandel, 2010: 52–53). In light of these explanation and analyses, 

Williams’ critique of utilitarianism will be explain and analyzed in the following section. 

III. BERNARD WILLAMS’ CRITIQUE OF UTILITARIANISM 

Utilitarianism is one of the well-known and influential ethical theories in the history of 

philosophy, just as virtue ethic theory and deontological theory. The power of this theory has 

not just shown itself in the ethical realm, but also in the political realm. This view was first 

held by the great philosopher and political reformer, Jeremy Bentham, in the 18th century. 

John Stuart Mill, who was the student of Bentham and a philosopher, developed this theory. 

This ethical theory is a normative theory. Because of its normative character, utilitarianism is 

a form of guidance for both ethical and political problems. The normative aspect of the 

utilitarian ethical theory, as a moral principle, is to seek the greatest happiness for the greatest 

3rd INTERNATIONAL ETHICS CONGRESS 

October 10-12, 2021 

 
 

www.izdas.org                                                          Ankara, TURKEY
290



number of people. This is also known as the utility principle. This definition belongs to 

Bentham and has also been defended in the utilitarian tradition. A normative ethical theory 

provides a definition of good and bad. For utilitarian ethics, good is generally defined by 

means of happiness. Happiness is understood as attaining pleasure and avoiding pain. This is 

the classical utilitarian view on happiness. This theory is aim oriented. For this reason, 

utilitarianism is defined as a teleological theory. In this study, the critique by Bernard 

Williams on utilitarianism was analyzed. Before the critique of utilitarianism, Williams starts 

from a fundamental thought about this ethical theory. He basically inquires what makes 

utilitarian ethics so attractive for moral thought. By means of this inquiry, Williams identifies 

both the strong and weak aspects of utilitarianism as a moral and political theory. According 

to Williams, there are four major features that make utilitarianism attractive for moral 

thought: first, this ethical theory is non-transcendental and it is not based on any religious 

views. Second, happiness, which is the basic good and aim of utilitarian ethics, makes a show 

of minimal problematic because everyone generally wants to be happy in this life. Third, 

moral issues for utilitarian ethics are calculable and determinable by empirical facts. This 

makes utilitarian ethics scientifically acceptable for social problems. Fourth and finally, all of 

the different views on moral issues are corrected by one principle, which is the utility 

principle, in terms of happiness. This makes utilitarian ethics a common currency of moral 

thought (Williams, 1993: 82–85). Although these four major features of utilitarian ethics are 

attractive for moral thought, they are disputable claims for Williams. Thus, an attempt will be 

made herein to explain this disputable claim with regard to Williams’ critique of utilitarian 

ethics. Williams mainly criticizes these four features of utilitarian ethics argumentatively and 

he does not specify any examples. To understand his critique of utilitarianism, we need to 

present his arguments using some concrete examples and claims. For this reason, some 

examples and claims will be given about these arguments by using some other philosophers’ 

critiques on utilitarianism.  

The first major feature of utilitarian ethics is disputable for Williams. According to him, 

although, utilitarian ethics is not justified by any transcendental ground and is not based on 

any religious comprehensive view, it demands more radical changes concerning all moral 

actions (Williams, 1993: 83). The great contemporary philosopher John Rawls pays attention 

this problem in his work, “Political Liberalism”, in which he claims that the in terms of 

political conception of justice for the principles of politics that govern and determine 

individuals should not be based any comprehensive ethical and metaphysical doctrine. He 

uses the utilitarianism as a sample of it as follows: 

“In this respect a political conception of justice differs from many moral 

doctrines, for these are widely as general and comprehensive views. Utilitarianism 

is a familiar example: the principle of utility, however understood, is usually said 

to hold for all kinds of subjects ranging from the conduct of individuals and 

personal relations to the organization of society as a whole as well as to the law of 

peoples” (Rawls, 2005: 13).  

The second major feature of utilitarian ethics is also so disputable for Williams. The main aim 

of a human being, which is to be happy in this life, is so problematic for Williams. According 

to him, people may value some things in this life, such as submission, trust, uncertainty, risk, 

even despair, and suffering instead of happiness. He gives an example from Christian ethics. 

People who believe Christian ethics believe that spiritual suffering is more valuable than 

happiness (Williams, 1993: 76–80). 

The third feature of utilitarian ethics is as well so controversial for Williams. The empirical 

calculation of moral issues in terms of consequences is highly problematic for Williams. As a 

result of this method, every moral issue is determined by technical limitations (Williams, 
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1993: 85). To illustrate this claim, David Rose’s critique of utilitarianism from the P. H. 

Nowell Smith’ works on ethics can be referred to. According to Rose, people give value to 

keeping promises. If a person who believes that keeping a promise is s right moral action 

ethically, he does not think of the consequence of it. Because utilitarianism pays attention to 

the consequence of moral action by means of the utility principle, it ignores this fact (Smith, 

1969: 232). 

The fourth feature of utilitarian ethics is disputable for Williams as well. Giving common 

currency to moral thought is problematic when there is conflict between two views in terms of 

the utility principle (Williams, 1993: 85). The problem arises from in this conflict when 

deciding which one of these claims would be right. Since conflict is solved by invoking the 

most desirable consequences in terms of the utility principle, for utilitarianism, there is no 

tragedy (Williams, 1993: 85–86). For example, if the maximization of happiness in a given 

society needs to scarify some basic liberties of individuals, such as liberty of thought and 

liberty of conscience, then governments have the right to ban these liberties of individuals 

according to the utility principle. These could include closing a religious place or newspapers. 

There is no tragedy in this situation for utilitarian ethics because it maximizes happiness for 

society in general. 

From the above quote, it is clearly shown that banning some basic liberties is not a problem in 

terms of justice for utilitarian ethics if this play increases the greatest happiness for the 

greatest number of people. Deciding whether this policy is acceptable or not in terms of 

utilitarian ethics is based only the consequence of these policies that increases the greatest 

happiness for the greatest number of people. 

IV. CONCLUSION 

In this study, utilitarian ethics was discussed as a moral doctrine and its critique from Bernard 

Williams’ point of view was given. As Williams pointed out, there are some features of 

utilitarian ethics that make it attractive for moral thought. Although these features of 

utilitarian thought are attractive for moral philosophy and discussion for analyzing and 

solving moral issues, it also makes this ethical theory problematic in many ways with regard 

to moral problems. Williams’ critiques show us how utilitarian ethics and its premises are so 

weak and vulnerable when we seriously examine and criticize its main claims. For this reason, 

his critique on utilitarianism is powerful and needs to be considered.  
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