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GIRIŞ

Maltepe Üniversitesi bilgiyi topluınla paylaşan bir üniversite olınanın sorunrlulu-

ğunu her bağlaında hayata geçirıyor; yaptığı çalışınırları gelenekselleştirİyor ya da ge-

lenekselleştireceği çalışııaları, etkinlikleri gündeınine alıyor.

Üniversiteıı"ıizin bu tür etkinliklerinden biri de Fclsefc Söyleşilcri. Söz konusu et-

kinliği 200 l yılı Nisan ayıııda kurucu vakfıır-ıız İstanbul Marn-ıara Eğitim Vakfıyla bir-

likte başlattık. Vakıf bize etkinliğin duyurulınası konusunda büyük destek verdi.

Mırltepe Üniversitesini yakından tanıyanların çok iyi bildiği gibi, Kurucun'ıuz Hü-

seyin Şımşek, tam bir felsef'esever. 09 Temmuz 2005 günü yapılan Mezuniyet Töreni

konuşınasındaki sözleri bu ileri görüşün soınut tantğı duruınunda. Biz; Maltepe Üniver-

sitesiırin f-elsef'ecileri, [Iüseyin Şiınşek'in bize duyduğu güveni, bize verdiği desteği her

zaman fark ettik.
Bir clizi olarak yayıınlamayı hep sürdüreceğimiz Felsefe Söyle şilerinin bu ikinci ki-

tabıı-ıın içeriği; 2003 ve 2004 yılında yaptığımız, "Etik" söyleşiieriyle "İnsan Hakları"

söyleşileri çerçevesinde sunulan metinleri içeriyor. Nermi Uygur'un Çok sık kullandığı

bir deyin-ıle, bu kitapta yer alaıı metin]er, söyleşilerİmizin "sıçraına tahtası"nı oluşturu-

yOr.

Fe lscfe Sö.ıleşilerine Rektörümüz Prof. Dr. Mesut Razbonyalı, Genel Sekreterinriz

Av. Müficle Şcnol, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Şükran Sabah çok büyük des-

tek vercliler; katkıda bulunclular. Elbette en büyük katkı; söyleştiğiııiz, bilgiyi paylaştı-

ğıınız arkadaşlarıınızdaı-ı, bizi hiçbir zanıan yalnız bıraklnayan dostlarıınızdan geldi.

oyle ki ycı-ıi bir öğretinr yılı başladığıncla, nisan-mayıs ayları gelse de Sr)_ı;lcŞilr'r YaPıl-
sıı diye sabırsızlanıyori]uk. Bu hilli da böyle. LIer cuınartesi saat 10:00 sularıı-ıda baŞla-

yan çalışıırıılıırıı-ı,ıız l3:00 civarırıda bittiğiııde, herkesin yüzünde bilgiyi PaylaŞnıanın,
yiz yLize _9eliııen katı gerçekleri bilgiyle çerçeveleıneniı-ı yarattığı güveır ve özgüven,

Söytcşilari sürclürıne koı,ıusunda bizc büyük bir güç verdi.

Bu ncıktacla şöyle bir saptanada bulunmak yerinde olacaktır salıtrım: Ulkeınİzİıı

seçkin filozotlırrı, biliın insaı-ılırrı olmasaydı, F'elsefe Slıyle şilari bu deııli SeS getirnlez-

di. Biz üı-ıiversite olarak onlara çok şey borçluyuz. FelscJ'e Söyle şilcriııiı'ı düzenleYicisi

oiarak oırlara başvurduğuınuzr.la, bize hep destek verdiler; hep yanımıztlır oldular. Ya-

pılaı,ı çalışır,ıalırra sağlarlıkları katkıdaır clolayı, ilkin "Etik" konusunclııki söyleŞidc suıitıŞ
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sırasıIıa göre, Prof. Dr. Şefik Görkey'e, Prof. Dr. Sevgi İyi 'ye, Prol-. Dr. I-Iarun Tepe'ye,
Prcıf. Dr. Doğan Özlen,ı'e, Yrd. Doç. Dr. Kaan II. Ökten'e, Prof. Dr. Mücella Uluğ'a;
"İırsan IIakları Söyleşileri"rıcleki sıraya göre de Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'ya, Prof. Dr.
İoan,ra Kuçuradi'ye, Doç. Dr. Zeynep Direk'e, Av. Güney l-Iaştemoğlu'ya, Prof. Dr. Si-
narı Özbek'e, Ögr. GOr. Ahu Tuırçel'e (M.A.), Prof. Dr. Abdullah Dinçkol'a teşekkür
ediyoruın. Onların katkıları olmasaydı, biz Felsefe Söyleşilerini gerçekleştiremezdik.

Si)yleşilerin üçüncüsü yapılırken kurumsal olarak henüz Felsef'e Bölüııü yoktu
üııiversitemizde Söyleşilcı,in dördüncüsünde bölüınüınüzün kuruluşunun onaylanması
konusunda Yükseköğretin-ı Kurulu'nun alacağı kararı bekliyorduk ve gerçekteıı de Sr)y-
1t,.silı,ı,in dördüncüsü biımck üzereyken. karar açıklandı: Maltcpe Üniversitesi Felselc
Bölüınü kuruldu. Maltcpe Üniversitesi Fe]sefe Bölümünün kurulmasına clestek veren
Üniversitemizin Mütevelli Heyetine, Rektörlüğümüze, Dekanlığımıza bir kez daha te-

şekkürler. Artık büyük bir dayanak noktamız vardı; iyice kurumsallaşmıştık. Metinleri-
ni gelecek yıl yayımlayacağımız Si)yleşilerin beşincisini işte böyle bir kurumsa] çatı al-
tında yaptık.

Söyleşilerimizi, Türkiye Felsefe Kuruınu, İstanbu] Liseleri Felsefe Kulüpleri Plat-
formu her zaman destekliyor. Kurumda ve Platformda etkin olarak çalışan meslektaşla-
rımız, her zaman yanıınızdalar. Türkiye Felsef'e Kurumunun Başkanı, hepimizin hoca-
sı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi her zaman biziın için yol açıcı oldu. Tartışmacı, eleştirici
tutumuyla öğretmen arkadaşlarımız; bir yandan en ilginç soruları soran, bir yandan da
fotoğraf makinesini elinden hiç düşürmeyenZeynep Altay, bize hep destek verdi. Her-
kese bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu çalışmalarda bana en çok yardım edenleri de anmak istiyorum: o sırada fakül-
temizin sekreterleri olan Ayça Dizmen'le Ayşin Ülker'e ve şu sırada fakültemizde ça_
lışan sekreterlerimizden Emel Satıral'a katkılarından dolayı teşekkürler. Goncagül Yıl-
dız'a ve Nlaltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Ögr. COr. Kaan Özkan'a en içten teşek-
kürler. Psikoloji Bölümünün öğrencileri ve öğretim üyeleri her zaınaır tartışmalara ka-
tılarak Felsefe Söyleşilerine büyük destek verdiler. Kurum mensupları olarak biriikte iş
görmenin keyfini tattık. Ahu Tunçel, Felsefe Sö1,leşileriyle özdeşleşti; her zamaıı ya_
nımda oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Sosyai Yayınlar Kitabevi Yö-
neticisi Zeynep Aytekin, bu türden çalışınaların "kitapsız" olamayacağı konusundaki
yaklaşımımızı kendisine iş edindi ve Söyleşileı-sırasında kitap sergisi açmamıza destek
verdi. Kendisine bir kez daha teşekkürlcr.

Bildiğiniz gibi Sğleşileı1 Dragos Yerleşkemizde düzenliyoruz. Bu yerleşkeınizin
o yıllardaki yöneticileri -başta Ali Kaptan olmak üzere- gereken fiziksel oftamı bize
özen]e hazırladılar. Afişleriııizi büyük bir titizlikle hazırlayan Serhat Akavcı'ya teşek-
kürler. Ayrıca, İnsan Flakları afişimiz Graphis'te yer aldı.

Yukarıda da beiiıttiğim glbi, Fclsefe Söyleşilariııin üçüncüsünün konusu "Etik"ti.
Bilindiği gibi, her yıl, fhrklı bir koııuya ayrılıyor ve konular birbirini sistematik olarak
izliyor. FelseJ'e Sö,vleşilcrinin iiki f-elsef'eııin teııel kavran-ı, soru ve sorunlarına ayrılmış-
tı; ikincisinin konusu eğitinı ve kültürdü; üçüncüsüı-ıün ise etikti. Çünkü etik, biz insarı-
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iarıır eyleı-ırleri üzcrinclc clüşünırıesi sonucunda ortaya çıkıyordu ve biz; eyleınlerimiz,

cleğerlcriıniz, eyleınleriınizle değcrlerimiz arasıııdaki ilişki üzerine düŞünıneliYclik; tür-

deşleriıı-ıizi bu konular üzerinde düşünııeye davet etııeliyclik. Işte bu aıılııYıŞla "etik"

üzerinde çalışmaya başlaclık.

05 Nisan_3 1 Mayıs 2003 günlerinde yapılan çalışına, aynl zamanda o sırada hazır_

lanmakta olduğumuz "21. Dünya Felsefe Kongresi"nin öncesinde de yer alına bırkımın_

dan önem taşıyordu ve Türkiye Felset-e Kuruınurıun "2003'e Doğru" programt kapsa_

mındayclı. Gerçekten cle ülkemiz dürıya çapıncla bir felsefe etkinliğine evsahiPliği YaPı-

yorciu. Tüın katılımcılarınıız bunun farkındayclı. 05 Nisan 2003 günü Prof, Dr, Betiii

ÇotuksÖken "Etik Neclir?" başhklı bir çalışına sundu. Bu çalışmada, tartışmaya açılmırk

üzere, Çotuksöken insanın eyleyen varlık olduğu üzerinde durdu. Sö1,1cşı sırasında ey-

lem, niyet, eylemiır alnacl, cleğerlerle, eylemde bulunmaya aslında yine bir eylem ola_

rak eşlik ec]en dil/söylem boyutu üzerinde durulcju; felsefi antropolojiye dayalı bir oıı-.

toloji ile etik arasındaki ilişkiier tartışınaya açıldı; etiğe ilişkin tanım denemelerine yer

verildi.
12 Nısan 2OO3 günü yine Prof. Dr. Betül Çotuksöken, söyleşiye teınel olmak üze-

re yaptığı "Felsef-e Tarihincle Etik" başlıklı sunuşunda, etiğin dışdünyasln1: eylemler, iır-

sanlar arastndaki ilişkiler; düşünme dünyasını: niyet, değer kavraırıları; dildünyasını yer

yer saptaylcı, çoğu zaman ise normatif, çözümleyici bir dilin oluşturduğu savlndan yo-

la çıkarak, felsef-e tarihinde etiğe ilişkin yaklaşımları, etikteki temel görüşleri özgün me-

tinler eşliğinde sergiledi.
l9 Nisan 2OO3'te Prof. Dr. Şefik Görkey, "Günümüzde Tıp Etiği'nin Gelişimi"

başlıklı konuşmasında deontoloji, tıp etiği ve tıp etiğinİn ilkelerİ konusunda Somut ör-

neklere dayalı ayrıntıh bilgiler verdi; gelecek yıllarda, tıp etiğine iliŞkin Sorunların dü-

şünenlerin günciemincle daha çok yer aiacağına dikkati çekti,
26 Nisan 2003 günü, "İoanna Kuçuradi'nin Felsefi Söyleıniırde Değer Problemİ ve

Etik" başlıklı sunuşuncla Prof. Dr. Sevgi İyi, "değerlendirme fenomeni", "değerlendir-

me tarziarı", "etik cleğerler" bağlamında Kuçuradi etiğiırin ana dayanaklarını ortaya

koydu ve tartışmaya açtı. Gerçekten de değerlendirme insan dünyasının en temel ey_

lemlerinclen biri ve aynı zaınaı-ıdır en soruniu, tartlşmaiı konularından biridir. KuÇura-

di,nin belirttiği gibi ve Prof. Dr. Sevgi İyi'nin de altını çizdiği gibi, değerlendirme in-

sanın bir varoluş koşuludur.
03 Mayıs 2003 günü Fclscfe Söyte şilerinde Prof. Dr. Harun Tepe koıruştu, "Mes_

lek Etikleri: Temelleri ve Sorunları" başlıklı koıruşmasında Prof. Dr, I{arun Tepe, gii-

nümüz di_iı-ıyasındaki tekırolojik gelişmelerin yol açtığı sorunlar çerÇevesindeki etlk so-

rulara, özellikle insanın değerinin korunı-ııasının ne denli öneınli olduğuna dikkati Çek-

ti ve yiıre günüıı-ıüzde sayısı her geçeıı gün aı-tan neslek etiklerinİn temel sorunlarına

değindi, Ay1ca, ınesieklere ilişkin ahlak kodlarıyla etik arasıııdaki farkları gösterdi.

prof. Dr. Doğan Özlen-ı, 10 Mayıs 2003 tarihinde yaptığı "Ahlakta. Flukukta ve Si-

yasette ozgürlük Kavraını Üzerine" başlıklı konuşıı-ıasında özgürlük kavramını ten-ıel

t-elset'e clisiplinieriyle teoloji bakııı,ıınclan; arclından ahlak, hukuk ve siyaset aÇısından, İl-
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kin betimleyici bir tanımla, sonra da eleştirel bir tutum içinde "bir liberalizm eleştirisi"
başlığı altında ele alarak, "siyasal liberalizm"le "ekonomik liberaiizm"in bağdaşmadı-
ğını göstermeye çalıştı.

17 Mayıs 2003 günü Yrd. Doç. Dr. Kaan H. Ökten, "Cünümüzde Siyasetbilim-Etik
İliştisi" başhklı çalışmasında, siyasetbilimiyle siyaset arasındaki ayrlma dikkati çekti.
SiYasetbilimin etik iike, norm ve erdemleri inceleyen dalının "normatif siyaset kuraııı"
olarak adlandırılmasının gereği üzeriııde duran Kaan I{. Ökten'e göre norn-ıatif siyaset
kuramının bir başka konusu da siyasal etiktir ve siyasal etik bir yancian siyasetbiliı-ııin.
öte yandan da etiğin alanına giren konularla yakından ilgilidir.

Prof. Dr. Mücella Utuğ 2zl Mayıs 2003'te yaptığı "Psikoloji ve Etik" başlıklı su-
nuŞta, lıem etiğin farklı tanımları üzerinde durdu hem de bir ıııeslek etiği olarak konu-
Yıı ele aldı. Klinik Psikoloji ve alt alanlarındaki etik boyutla, Endüstri ve Ör_güt Psiko-
lojisi alanındaki etik boyutu ayrıntılıırıyla gözler öı-ıüne sercli; ayrıca, "Biliınsel Araş_
tırma Etiği" konusunda da bil_ci verdi.

Felsefe Söyleşiieri 3l Mayıs 2003 günü soı-ıa erdi. Prof. Dr. Betül Çotuksöken'in
YaPtığl SunuŞun başlığı "Dünya Sorun]arı Karşısıııda Etik"ti. Son _eüı,ıüıı tartışmaların-
da ilkin dünya sorununun ne olduğu üzerinde duruldu ve sorun]arııı ilkin çözüınlenıne_
sinde, ardından da olası çözüın yollarının üretilınesinde etik bağlaının ne denli öneınli
olduğu ayrıntılarıyla ele alındı.

Yine her zaman olduğu gibi, bu çalışmamızda da ınetinlerin ardından "Seçınc Kay_
nakÇa"Ya da yer verdik. Yaklaşık 65 kişinin katıldığı ve "etik" izleğine (: teırıasına) ıry-
rı|aıı FelseJ'e Sö1,-leşileriııin üçüncüsü de her zaman olduğu gibi son derece veriınli _eeç-
ti.

Fcl.tcfı'Scı1'/cşi 1r,ı,inin dördüncüsünün ana izleği "İnsan Hakları"ydı. insan Haklurı
konusunda Maltepe Üniversitesi olarak çok farklı bağlamlarcla çalışn-ıalar yapn,ıakta,

Projeler yürütmekteyiz. Bilgiyi üst düzeyde üreten, aktaran ve paylaşan bir kurum c,ı]a_

rak, her şeyin, t a n ı n i] ıı, k o r u n a n, g e l i ş t i r i ] e n "insan hakiarı"yla başla-
dığının bilincindeyiz. İşte bu anlayışla ve özellikle c]e "etik"le olan bağı çerçevesinde
konuYu Felsefe Söylcşilcriııin _Eüı,ıdeıııine taşıdık; 200z1 yılı çalışnralarırıı insaır hal<la_
rına ayırdık.

03 Nisan 2001-29 Mayıs 2004 tarihleri arasında yiııe cumartesi günleri Dra_cos'ta-
ki yerleŞkemizde gerçekleştirdiğiniz söyleşilerimizcle 03 Nisan 200zl eünü, iıısaıı hak-
ları dcndiğınde akla iik gelen ad]ırrdan biri olan Prof. Dr. İbrahiın Kaboğlu'yu konuk et-
tik. İnsan hakları konusu her zan-ıan disiplinlerarası bir çalışmayı gerektiriyor. Bunun da
bilinciııde olduğumuz için insan haklırrıyla hukuk arıısındaki bağı ele alı,ııaınız gerekti-
ğinden, bu noktadan, bu açıdan konuyu tartışınaya açınak, söyleşi oılamına taşınıak, bi-
zim için çok önemliydi. Prof. Dr. ibrıhim Kaboğlu konuya, hukuk, özellikle de "öz-
gürlükler hukuku" açısındarı yaklaştı. Böyle bir yaklaşım. sırasıyla "insan hakları",
"hak ve özgürlük", "insan onuru" kavraınlarının eie alınnasıııı gerektiriyordu. Konuş-
ınaclnltz bu konulara iiişkin bilgilerini 2002 yılında 6. baskısı yapılınış o|an Ö:giirlı'ik-
ler Hukukıı (İııge Kitabevi, Ankara, 2002) başlıklı kitabından derleyebileceğiınizi be-
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lirtti ve adı geçen kitabın "Giriş" bölüınünden derlecliğiıniz birkaç paragrafi, yazarıı-ıın

izniyle, Falsat'e Sö,ıteşilari: ttI-IV'e aktardık. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'ya vercliği iziıı
icin ayrıca teşekkür cdiyoruz.

Türkiye'de insan hakları konusunu önemli bir gündeııı n-ıaddesi olarak algılaınayı

sağlayanlardan biri de Prot. Dr. İoanna Kuçuradi'dir. Konuya ilişkin çaiışmalarını hem

ulusal hem cle uluslararası boyutia ortaya koyan, tartlşnıaya açan Prof. Dr. İoanna Ku-

çuradi, Felsefe Söyleşileriniı,ı dördüncüsünün 10 Nisan 2004 tarihinde konuğu oldu;
"Eıik ilkeler ve Hukukun Temel İlkejeri Olaruk İnsan I]akları" başlıklı bir konuşınu

yaptı. Başlıktan da anlaşıldığı gibi, asıl vurgulanınası gereken, iıısan haklarının huku-

kun da teınel ilkeleri olduğu ıdi. Gerçekten de "insan hakları hukuk değildi; hukukun

türetileceği öı-ıcüllerdi." İnsan haklarının etik bağlaını dikkate a]ınacak olursa, etığin hu-

kuku öncelediği; hukukun temelinde yer aldığı ya da alması gerektiğİ sonucuna kolay-

ca varılır; çoğun gözden kaçan da budur.
17 Nisan 20O4'teki oturumun konuşmacısı, FclsaJ-e Sr)1,/cşılerinin koordinatörü

Prof. Dr. Betül Çotuksöken'c]i. İnsan haklırını tanımayı, koruııayı ve gelİştİrmeyİ, her

fırsatta haklara ilişkin yörıeliminde teınel ekseıı olarak belirleyen Prof. Dr. Betül Çotuk-
söken, bu üç eylemirı önündeki en büyük eı,ıgellerden biri olarak "ayırımcılığı" görmek-

tedir. "İnsan Haklarının Koruırınırsının Önündeki Eıı_eel: Ayırııncılık" baŞlıklı konuŞ-

masında, ayırııncılığın orıtolojik ve episteınolo.jik boyutlarına yer vererek ayırımcılığın
"özcü ontoloji"nin ışığında filizlendiğini gösterıneye çalıştı.

Özcü ontolojiye dayalı olarak ortaya çıkan. cinsiyetlerarası ya da cinslerarası eşit-

lik günümüzde belki de üzeriırde en çok durulıııası gereken sorunlardan biridir. Doç. Dr.

Zeynep Direk, 24 Nisan 2004 tarihli oturuında sunduğu "Ciıısiyetli Hakların Felsefi Te-

nıelleri" başlıklı konuşmasıncia konuyu ayrıırtılı bir biçimde ele aldı. Konuşmasındıı te-

kil olanı, farklılıkları, bireysel olanı ijnceieyen, soınut ve tarihsel olandan hareket eden

Doç. Dr. Zeyııep Direk, cinsiyet fıırklılığına vurgu yapan konuşmasıyla veriınli tartış-

maların gerçekleşmesini sağladı.
Haklar koırusuı-ıcla çalışanların bir bölümü elbette kuruınsal olırı-ıı aşıp uygulamada

da yer alınaktadırlar. Özellikle hıklırı hiçe sayılan, özgürlükleri, içiııde buluııduklı-rrı

yaşama koşullarının olumsuzluklarındıın dolayı elleriı,ıclcır alıı,ıan ve çocukluğunu. cle-

vamında cia insanlığıı-ıı yaşan,ıaktaır alıkonulan. yasılarla ihtilala düşen geı-ıÇlerle doğ-

rudan ilgilenen Av. Güııey Haştemoğlu,01 Mayıs 2004 güniü otururııdıı "Çocuk tlak-

ları Nedir'? Nasıl Korunur?" konusunu işledi. Çocuklara Yeı-ıiclen Özgürlük Vakt'ınıı-ı

kurucusu ve başkanı olan Av. Güney Haşteınoğlu, vakıf çalışınaiarıııdan devşirdiği zen-

giı-ı deneyiıılerle oian]ara ve olınası/yapılınası gerekeıılere hukuk, "sivil topluııı", "sivil

toplum kuruiuşları" ve devlct bağlaııında_ işarcı etti.

08 Mayıs 2004 günü yapıları çalışmanııı baş|ığı "Bir İnsan Flakkı Sorunu Olarıık

Irkçılık"tı. Prof. Dr. Sinan Özbek, konuyu tarihsel bağlaını dır dikkate alarak suırdu.

"Yeni Irkçılık" kavranıı üzerinde duran Prof. Dr. Siııan Özbek. Iıkç,ılık (Bulut Yayınla-

rı, İstanbui,2004) adlı yapıtından birkaç paragrafı yayın-ılaınaınızaizin verdi; kenclisi-

ne teşekkür ediyoruz.
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Ögr. Cor. Ahu Tunçel 15 Mayıs 2OO4 günü yaptığı konuşmasında insan hak]arı ko-
nusuna yurttaş hakları bağlamında yaklaştı. "İnsan ve Yurttaş Hakları" başhklı sunuşta
konuyu "eşitlik" ve "özgürlük"le de ilişkilendirerek çeşitli paradokslara, günlük politi-
kalar uğruna hakların ihlal edilmesinin görmezden gelinmesine dikkati çekti.

22Mayıs 2004 günü Prof. Dr. Abdullah Dinçkol"İnsan Hakları ve Küreselleşme"
başlıklı bir çalışma sundu. Bilindiği gibi küreselleşııe günüınüzün cn etkili konuların-
dan biri ve olgusai bir duruına işaret ediyor. Küreselleşıne konusunda heın tarihsel hem

de güncel belirlemelere yer veren Prof. Dr. Abdullah Dinçkol, küreselleşmeyle birlikte
insan hakları kavraınıııın siyasal alana daha belirgin bir biçimde girdiğini somut örnek-
ieriyle gözler önüne serdi ve oturumun son derece veriınli tartışmalarla geçınesini sağ-
ladı.

"İnsan Hakları" sorunlarına özgülenen Felscfe Söyleşileri:lV'ün son hatiasınıı-ı ko-
nuşmaclsı yiııe Prof. Dr. Betül Çotuksöken'di. Konuşınacı. "İn*an Hakları Koııusuı,ıdır
En Önemli Boyut: Eğitim" başlıklı sunuşunda insan hırklarııra ilişkiıı olarak verilecek
eğitimin "boş sözler" toplan,ıı olınaktan kurtulmasınıır _eercği üzerinde durdu.

Felsefe Söylcşileri sürüyor. 2005 yılında 5.'si yapılclı. Konu "Siyaset Felsefesi"ydi.
2006 yılında yapılacak olaııın konusu da "FIukuk Felsef'csi". Bilgi toplunıu olma yolun-
daki çabalara üniversitelerin katkısı artarak sürıneli. Maltepe Üniversitesi ve kurucu
vakfımız olan İstanbul Marmara Eğitim Vakfi bu bilinçli çahşnıaları sürdürüyor.

Çalışmalarımızı bir "paydaşiar topluluğu" olarak sürdürüyoruz ve her yılın iki gü-
zel bahar ayını bizimle birlikte geçiren dostlarımıza, Felsefe Söy/eşileri 'nin değerli iz-
leyicilerinc çok şey borçluyuz; oı-ılara ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağolsunlar, varol-
suniar, biz, oniarla birlikte varız.

Prof. Dr. Betül Çcıtııksöken
M arnı arrı E ğ it i m K ö\,ii

20 Ocak 2006
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FELSEFE, SOYLEŞILERI III:
ETİK



GUNUMIJZDE TIP ETIGININ GELIŞIMI

Pnor. Dn. SEri« Gönrry*

Günümüzde, özellikle 1980'li yıllardaır sonra "tıp etiği" ve tıp etiği ile il_gili konular

_eiderek daha çok tartışılnaya başlanmıştır. Bu bağlaında çok eski yıliardan beri tıp dün-

yastnın ve tıp eğitiminin giindcminde bulunan tıp tleonlolrıjisi önenıini korumakla bera-

ber tı7ı e/iği _eünümüz tıp dünyasında kendinden daha çok söz ettirmeye başiamıştır.

Deontoloji

Deontoloji "deontos" ve "logos" sözcüklerinden türetilıniş olup "ödevler bil_eisi"

anlamına gelmektedir. Günüınüzde tıp etiğinin iki temel alanından söz edilebilir;

] . " İrlcul , rılnıası ge rekcn lıckim kinıliği" ııi tonımloy,tııı bıı bağlanıtla hekim,lıe kim,

lıekinı-hasto, hekinı-tliğcı,sağlık parsoneli ilişkilerinıle olnıası gerekeııler l beklenenler|

2. Tıp ulcınıııda maı,zııot bilgisi.

Gerek tıp alanındaki uygı_ılaınalar _Qerekse hekim-hekiın, hekin-hasta iiişkisi bağ-

lamında ulusal ve ulı.ıslararası mevzuat bilgisi.

Uzun yıllar oldukça sıı-ıırlı olan, genelde "hekim sorumluluğu" konusunda küme-

leşen yasa, tüzük vb. yasal düzenleıneler tıp alanında soıı 20-30 yıl içindeki hızh geliŞ-

* Prtıf. Dr. Şefik Giırkey, Mannara Üniversitesi.
l Bazı ülkelerin ıneslek kııruluşları ııp etiği ile örttişen konular dı dahil, iilke]erinin hekimlerine yolgösterici ku-

rallırr (Grıidelines) oluşturarıü suı,ınıakta, bu giirüşler yasal yaptırımı olnıısır da o iilkedeki hekiın camiirsında

oluşan bir konsensusu belirleııektedir. [}1rylryy1ş4şllglgry,l b(U1q?ı bu kıırallar zamıtn zaman gözden geçirile-

rek bazı değişiklikler yapılınıkııdır. (Ülkemiıde bu boyultı bir çalışmanın örneği bu sırtırların yazarının bilgisi

dahilinde değildir). Örnek tılarak bkz. Aıııcrit,uıı Metlit,tıl Assııt-iıılioıı Cıııınc,il ıın I|thical unıl Judit'iul Aflcıirs,

C ııtlc r ıJ' M cdiı ul Ethiı,s. C ıırrt nı 0pinioııs ıı,iılı An nolutiııns. A MA Ch icago. I llinois l 99'1, f,l lıits Manuul. Anıc-

rictttt Colle !c ııJ Ph,-sıı:iııns 199-].,vb.
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melerle gerek konu gerek kapsam olarak çeşitlilik ve zenginlik kazanmıştır. Organ ak-
tarımı, insan üzerindeki araştırmalar vb. konulardaki yeni yasal düzenlemelere son yıl-
larda genetik ve insan embriyonu üzerinde yapılan araştırTnaları düzenleyen yasa ve yö-
netmelikler de eklenmektedir. Tıp etiği alanında tartışılan görüşler tıp alanındaki yasal
düzenlemelere de yol göstermekte olup bu tartışmalara aktif olarak katılmak sadece tıp
etiği ile uğraşanların değil tüm aydın hekimleri görevi olduğu kanısındayız.

a. Ulusal Tıp Mevzuatı2

Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinden itibaren tilkemizde tıp alanında yasal dü-
zenlemelere gidildiği bilinmektedir (örn : "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-
ı İcrasrna Dair Kanun" - 1928). Halen yürürlükte olan bu yasaların yanısıra tıbbi
deontoloji konularının yasal çerçevesini çizen Tıbbi Deontoloji Tüzüğü (Nizam-
namesi) l960 yılında yürürlüğe girmiştir ve bu konudaki temel yasal düzenleme
olarak kullanılagelmektedir.
Ükemizde özellikle 1970'li yılların sonlarından itibaren tıp alanının özelleşmiş
alanlarında yasal düzenlemelere gidildiği görülmekte bu çabaların son yıllarda
daha da hızlandığı gözlenmektedir. 1979 yılında yürürlüğe giren organ aktarımı
ile ilgili yasa (bazı maddeleri gereği eleştiriye açıksa da) Avrupa Konseyi'nin bu
konuda aldığı ilkelerle büyük oranda örtüşür. Ancak sonraki yıllarda yürürtüğe
giren kürtaj ve IVF ile ilgili girişimleri düzenleyen yönetmelikler tıp etiği açısın-
dan tartışmahdır.

b. u luslararası Düzenlemeler

Tıp alarundaki uluslararası yasal düzenlemeler taraf olan ülkeleri uluslararası hu-
kuk çerçevesinde bağlarken, bazı uluslararası kuruluşların getirdiği yolgösterici
kurallar veya bildirgeler de -yasal metinler kadar olmasa da- uluslararası konsen-
susu göstermesi açısından etkili olmaktadır.

. Avrupa Konseyi

Avrupa Konseyinin Tıp Etiği / Bioetik konusuna ilgisinin -bu konudaki karar ve
önerileri dikkate alınırsa- 7976 yılında başladığı söylenebilir. Bu tarihten itiba-
ren Avrupa Konseyinin tıp etiği ile ilgili görüş ve önerileri ile hazırladığı proto-
kollerin sayısı gerek çeşitlilik gerekse sayı açısından giderek artmıştır.
Avrupa Konseyinin 1978'de sonuçlandırdığı "Üye Ülkelerin Tedavi Amacı ile
Organ ve Doku Alımına Yönelik Yasal Düzenlemelerinde Uyum" (Resolution
on Harmonisation of Legislations of Member States Relating to Removal of Hu-

2 l980 yılından sonra yiiriirliiğe giren yasa ve yönetmeliklere Resıııi Ga:ele'nin ilgili sayılarından ulaşılabilir.
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man Tissues and Organs for Therapeutic Purposes) konulu çahşma ülkemizde

|979'da yürürlüğe giren "Organ ve Doku Alınması Saklanması Aşılanması ve

Nakli Hakkında Kanun"a önemli oranda yansımıştır3. Ancak, bu tarihten sonra

çeşitli tarihlerde ilan edilen tıbbi kayıtlann gizliliği, AIDS, insan embriyonunun

araştrlTna amacı ile kullanımı, ölmekte olan hastaların hakları, prenatal tanı, ge-

netik araştırmalar, insanların klonlanması konusundaki yasaklamalar gibi konu-

lardaki görüşler yeterince kamuoyumuza yansımamış, ilgili akademik birimlerde

tartışılmamış ve sözü edilen alanlarda Avrupa Birliği'nin kriterlerine uygun ola-

rak yasa ve yönetmeliklerimize geçmemiştir. Yönetmelik vb yasal metinlere dö-

nüşenler ise büyük oranda AB'nin tıp etiği alanındaki kriterlerinin uzağında kal-

mlştıra.
Avrupa Konseyinin biyoetik konusunda hazırladığı kapsamlı bir diğer çahşma
ise kısaca "Avrupa Biyoetik Sözleşmesi" olarak anılan, Biyoloji ve Tıbbın Uygu,

lanması Açısından İnsan Haklan ve İnsan Onurunun Korunması Sözleşmesi . İn-

şaıı Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi' (Convention for the Protection of Human

Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Bi-
ology and Medicine : Convention on Human Rights and Biomedicine) dir5.

. Aı,rupa Birliği Platformları

AB bünyesinde tıp etiği ile ilgili doğrudan ve dolaylı olarak görüş oluşturan bi-

rimlere örnek olarak BIOMED ve ELSA (Ethical, Legal aııd Social Aspects of
the Lifu Sciences) programları gösterilebilir. Bu oluşumlar adına hazrlanan ço-
kuluslu projeler ile Bilim ve Yeni Teknolojilerde Etik Grubunun (European Gro-
up on Ethics in Science and New Technologies to the European Commission)

oluşturduğu raporlar Avrupa Birliği bünyesinde tıp etiği alanında ilke, kural ve

yolgösterici kuralların (Guidelines) oluşturulmasında etkindir.

3 Bu konuda bkz. Ş.Görkey - G.Baysoy _ T.Başkan, "Avrupa Konseyinin Üye ÜIkelerin Organ ve Doku Aktarı-

mı i|e i]gili Yasa]arı Arasıntla Uyum Sağlamaya Yönelik Önergesinin Türkiye'deki Organ Aktarımı Yasası ile

Karşılaştırılınası",8. Lllusul Atli Tıp Günleri |6-20 Ekiıı l995 Antalya. Poster Sunuları. Ed. Ö. Kolusuyın -
F.Yavuz. ss.225-230.

4 Bkz. ş.Görkey, "ln Vitro Fertilization and Eıııbryo Traıısfer Centers - Anıendınent in Turkey ( An Ethical Eva-

luation )", Count:il ııJ-Europe 3l-d Synıposiunı on Biııetlıics. Meıtiı,allr- Assisled Procrealioü1 antl lhe Prıllet'tiılıı

oJ'thc l!uman Eınbryo. Strasbourg l5-18 December 1996. Communication of tlre Participants p.30., ayrıca bkz-

ş. Görkey, Centers de Fğcondation in Viıro et de transfert d'Embryon - L6gislation en Vigueur en Turquie ( 6va-

luation 6thique) 3 Symposium sur la Bitı6thique. L'assistance m6dicale iı la procr6ation et la proteclion de

l'eııbryon humain. Strasbourg 15_18 ddcembre l996 Comnıunicaıion des participanıs p.3l.

5 Bu sözleşınenin özgün meüni ekte sunulmuştur. Hı.ıkuk ınetni olııası nedeni i]e Hukuk ve Tıp etiği konusunda

uzınan bir koınisyon tarafından ıitizlikle çevrilmesi gerektiğine iııandığımız, bu nedenle yeniden gözden geÇiril-

nesi gerektiğiıri düşiindüğümüz Türkçe çevirisi için bkz. S,ı{/ıAl,ı ilgilı L)lıısllr,ırcısı [}el,ı,aler. Dünya Tabipler

Birliği. Avrupa Konseyi. Birleşnıiş Mi]letler. Unesco, Avrupa Tabip Birlikleri Fıırııınu. Türk Tabipler Birliği

Hıiz.irırıı l998, Ankara, ss.129_13lJ. Sözkonusu Sözleşmenin insan üzerinde yıpılan araştırmalarla ilgili madde-

lerinin tleğerIentlırılnıeii içın bkz. Ş. Cörkey. "Ar rııp.ı Koııse1 | İn.ın t lıklırı vt Bi1'olıp Sözle>nıeri. İntın Üze-

rindeki Araştırıııalirrı Diizenleyen Maddelerin Değerlendirilııes\", Stntlrııın. Mayıs l998. ss.ll3-9().
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. Diğer Uluslararası Pl«rjtırmlar

Dünya Tıp Birliği (World Medical Association)6, Dünya Sağlık Örgütü (World
Flealth Organisation) vb. pek çok uluslararası kuruluş da zaman zaman bildirge-
ler yayımlayarak tıp etiği konusunda görüş oluşmasına katkıda bulunmaktadır.

Tıp Etiği

Etik "iy1" ve "kötü", "doğru" ve "yanlış"ı sorgulayan felsefenin temel konuların-
dan biri olup Eski Yunan'dan beri tartışılagelmiştır. İlk bakışta kolay gibi görünen bu
sorgulaına gerçekte pek de kolay sonuçlan(a)maz. Ailemizden gelen değerler, içincle
yaşadığımız toplumun değerleri ile kendi düşünce ve dünya görüşümüzün şekillendiği
süreç icinde oluşturduğumuz değerler bireyden bireye, toplumdan topluma değişir. Hat-
ta zamıın içiııde de değişir.

İyi ve kötü, doğru ve yaniışın sorgulanmasının tıp alanına yansıması ise çok sonra
olmuştur. Tıp etiğinin ortaya çıkıp giclerek güncelleşmesinin nedenleri 3 temele dayan-
dırılabilir:

Tarihsel olaylar:
Tarihöncesi çağlardan beri gelen hekimin toplum içindeki ayrıcalıklı yeri ve
Flipokrat'la perçinlenen babaerkil (paternaiist) hekim modeli II. Dünya Sava-

şıncla sarsılmıştır. Nazi hekimlerin uyguladıkları insaniık dışı denemeler he-
kimlere kayıtsız şartsız inanılıp güvenilemeyeceğini, insan üzerinde yapılan
araştırmalarda belli ilkelere uyulması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. 1941'de
ilan edilen llürııberg Kurcılları, Nazi döneıninde insan üzerinde gerçekleştiri-
len araştırmaiara bir tepki niteliği taşımakla birlikte bu korıudaki iik etik kural-
larclan biridir.7

2. Teknolojideki gelişmelerin tıp alanına yanstması:
Teknolojideki iler]emelerin tıp alanına yansıması pekçok olanağııı yanlsıra
pekçok etik ikilemi de berabcrinde getirıniştir. 1950'lerde organ aktarınrınııı
gerçekleşmesi ile başlayarı süreç, giderek bu yöntemin bir tedavi olarak tıp ala-
nına girmesini sağlamış aııcak hekimi tüm tıbbi endikasyonlar elimine edildik-
ten sonra organ aktarıınının tıbben mümkün olduğu hastaiar arasında kısa süre-
de seçiın yapma zorunluluğu ile karşı karşıya bırakmıştır.

6 Dünya'l'ıp Birliğinin, tıp eliği ile ilgili bildirgeleri için Bkz. World Medical Association.Inc., Handbook of Dec-
laraüi tıns.

7 İnsan üzerinde yapılan araştırmalarda uyulınası istenen etik kurallar l964'de Ilclsinki Biltlirgcsi ile daha da ge-

liştirilecek ve Ou bildirge çeşitli değişikliklerle güniiııüze kadar gelerek araştürııa etik komitelerinin insan iize-
rinde yapı|ın ırrırştırmaların etik açıdan değerlendirilmesinde temel aldıkları belgelerden biri o]ııcaktır. Ltelsinki
Bilrilrgc,ılndeki son deiişikIik 2fi)0 yılında Edin[ıurg'da gerçekleşıirilnıiştir.
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Yapay yaşam destek sisteınlerinin gelişınesi "ijlüm" kavraıııının farkiı boyut-
lırda sorcuIannıasıı)ı bcrabcrintlc gcıirı]ıis. "Ölüın"ün tarıışıldı!ı yerdc kuşku-
suz "yaşam" kavrırmı da tartışılınaya başlanrıııştır. Yaşırının bu temel kavram-
larında cerek hasta yakını gcrekse hekimlerin "birey" olarak "cleğer yargıla-
rı"nın çatışması kaçınılmaz olmaktadır. Bu çatışınanıı,ı hukuk boyutu ise bir
başka karn,ıaşayı beraberinde getirmektedir.

3. Deınokratik değerleriıı gelişmesi ve bireylerin haklarının bilincine vararak bu

haklarını talep etmeleri.

Tıp Etiği Ilkeleri

Tıp etiğinin gelişimirıiıı tarilısel nedenleri bir yana, ijzellikle teknoiojideki ilerle-
meleriıı tıp alırı,ıına yansırnası ile oııaya çıkan etik ikileırıler günümüzcle hızla artmakta-
dır. t]lkelerin koşullarına / gerçeklerine göre etik sorunlarırı / ikileııılerin önceliği thrk-
lılık taşın,ıakla birlikte değerler ve değer yar_eılarına bağlı olan bu alanda çözüın de pek
k«ılay olı-ı-ıaınaktadır. Geçen zatnan içinde tıp eıiği. bioetik alanlarıııda etik sorunlara çii-
ziiın iıluşturıııak üzere üretilen düşünceier arasında 4 teme] etik ilke güııüınüzde k]asik-
leşme yııluııtlııclır. Bunlar:

. Ozerklik

. Favclır

. zarıır vermeıne

. Adalet

cılarak kabul cdilıniştir. Karşılaşılaı,ı etik ikileııleri / etik ikilem görülen cılguları bu dört
tenıcl etik ilke bağlamında çöziiınleıı-ıeye çalışırsak, bunlardırn biri, ikisi, üçü veya dör-
diiııde birdeıı etik ikileın olcluğunu _qörebiliriz. Bu ikilemi / etik sorunu fıırkettiğimizde
de çöziiın _eirişiı,nleriınizin clahıı kolay olduğu ortaya çıkacaktır. Ancak günlük / klinik
yaşaıııııırıztla karşılaştığımız etik sorunları çözebilmeııiz için öııcelikle yaşadıklarıını-
zın içinde bir ctik sorun olduğunu farketılıerıiz cerekir. Bu rıedenle tıp etiği / bioetik ile
ilgili öğretin-ı prııgraınlarında teınel olıırak şu bakış açtslnın kazandırılması önerilir:

. Klinikte yaşadığımız olgularda bir etik soruır olduğunu fark edebiimek,

. Bu etik sorunun hangi etik ilkelerde düğüınlendiğini _görebilınek,

. Etik sorunıııı çözüıniiırde olasılıkları sıralayabiiııek,

. Bu olasılıklarclaır biriııi seçınek,

. Seçimiınizi ııkılcı bir sekilde savunabilnıek,

. Etik soruı,ılıınıı / ikileı-ı-ıleriı-ı her zaIlan çözünrle sonuçlamayabileceğini görebilınek.
Bu sıralaınada olasılıkları saptachktan solıra çözüın seçeneklerinden birini seçme



sürecinde kuşkusuz bireylerin değer yar_qıları belirleyici oiacaktır. Bu da ayıu olgu bağ-

lıııııırda farklı bireyleriıı farklı yaklaşımlarını da kaçınılınaz kılacaktır. Aııcak burada

önemli olan bireyiıı yaptığı seçimi akılcı olarak açıklayabilmesi / savunabilmesidir.
Sonuç olarak, günümüzde teknolojideki gelişmelerin tıp alanına yansıması ve "mo-

dern, çağdaş tıp" alarak tanımladığımız günümüz tıp uygulamalarında hastalara olan il-
ginin onların "insan" boyutundan, "organ" hatta "doku" boyutuna inmesi, yetişmekte

olan genç hekimlere hastaların "insan" boyutu konusunda daha duyarlı olınaları konu-

sunda da bakış açısı ve dı.ıyarlılık kazandırılmasını giderek daha zoruniu hale getirmiş-

tir. Bu bağlaında tıp etiği konularının gelecekte tıp dünyasının gündeminde daha çok
yer alacağını düşünüyoruz.
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