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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



psiKoı,oJi vE ETİK

Mücrııa UruĞ*

Etik; sorunıluluklarının bilincinde bir birey olarak, mevcut iletiŞim ve eYlem bi-

çimlerini ötekilerle birlikte insanca şekillendirmek ve iyileştirmek isteyen sosyal toPlu-

luk üyesi herkesi ilgilendirir. Etik, bir yönden bakıldığında felsefenin bir alt dalı oluP,

karakter, ahlak ve doğru eylem üzerine sistematik düşüncelerle ilgilenir. (Diamond and

Adams, 1999) Etik bugün kullanıldığı biçimiyle sosyal ve kültürel olarak kabul edile-

bilir olanın analizini yapan ve insan eylemlerine dair üzerinde anlaŞllmıŞ olan "meli-

malı"ları içeren bir alandır. (Cotton and Tarvydas, 1998) Etik bize evrensel ölÇekte ge-

çerli olduğu düşünülen ahlaki değerlerin, ilke ve normların var olduğunu söYlemekte,

bunları bilgi olarak sistematize edip insanın önüne koyarak, buradan hareketle eylem ve

davranışların, tutum ve tercihlerin türetileceği umudunu vermektedir. (Annemarie, Pi-

eper 1994)

Toplum içindeki her grubun etik ilkeleri vardır. Etik, hoş olmayan durumlar ile

karşılaşıldığında yol gösterici olur. Etik ahlak felsefesi ile ilgilidir. Çünkü ahlak bir eY-

lemin kabul edilen değerlere uygunluğu üzerinde fikir yürütür. Diğer taraftan ahlaktan

ayrı ele alınması gerekir. (Cotton and Tarvydas, l998) İkinci Dünya SavaŞı'nda Nazi-

lerin Yahudilere yaptıkları, kendi ahlak değerlerine göre doğruydu. Ama tıp etiği ihlal

edildi diyoruz.
Etik kurallar hem toplumu, hem de ilgili mesleği korumak için geçerlidir. Bunlar

bir problem ile karşılaşıldığında bize ışık tutarlar, Çeşitli ülkelerde psikolog olarak Ça-

lışmak için, Psikologlar Demeği'ne kabul edilmiş olmak ve belirli koşullara süiP ol-

mak gerekir. Aynca psikolog sınavdan da geçirilir, Bu uygulama, halkı etik olmaYan

uygulamalardan büyük ölçüde korurken; mesleğin, alanla ilgisi olmayan kişiler tarafın-

dan uygulanmaslnı engellemektedir. (Cotton and Tarvydas, 1998) Bu bağlamda "psiko-

log" tanımı önem kazanıyor.

* Prof. Dr. Mücella Uluğ, Maltepe Üniversitesi.
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Uluslararası Çahşına Örgütünün (International Labour O1fice) Uluslararası Meslek
Standartları Sınıflamasında, Psikolog şöyle tanıınlanıyor: "Psikolog" İnsan davranışını
ve zihinsel süreçlerini inceleyerek, tıp, eğitim ve endüstri alanlarındaki psikolojik so-
runlar için müdahale ve tedaviyi öneren kişidir.

Bu demektir ki, bir psikolog belli bir alanda DEĞERLENDİRME yapacak, çeşitli
kuramsal yönelimleri aksettiren teknikleri kapsayan yöntemler eşliğinde MÜDAHA-
LEde bulunacaktır.

Bu yöntemler, psikoterapi, psikoanaliz, davranış terapisi, evlilik ve aile terapisi,
grup psikoterapisi, hipnoterapi, sosyal öğrenme yaklaşımları, biyolojik geri bildirim
teknikleri, çevresel düzenlenre ve danışmanlık olarak sıra]anabilir.

Etik, günümüzde psikolojide giderek daha çok üzerinde düşünülen ve tartışılan bir
alan konumuna gelmiştir. Temelde etik ilke ve kurallar kişinin almış olduğu gĞİrİla
ile klinik psikolojinin biliıısel yönünü ortaya çıkaran YETKİNLİK alanı çalışınalarını
birbirine bağlayan en önemli unsurdur. Bu bağlantının kuru]ması kişinin ETİK DÜ-
ŞÜNCE SİSTEMİNİ İÇsE1-1-EŞrİRı,ıpsl ile olur. Etik kura]ların klinik düşünce zin-
cirinCe teorik ve teknik bilgilere yol gösterir bir işlevi vardır.

İçsel nitelikli etik bağlamında düşünebilme yetisi, kişinin kendisiıri tanıması ve de-
neyleyebilmesini içerir. Burada özdenetimin en önem]i dayanağı etik ilke ve kurallar-
dır. Bu çerçevede etik altyapı, yetkinliğin içselleşmiş, beniınsenmiş hali demektir.

Bağımsız bir "temel biliın" alanı ve "meslek alanı" olarak "psikoloji" ve "psiko-
log"luk bilgilerinin ve uygulamalarının, insanın bireysel ve sosyal yaşamınl etkileyecek
türdeki karar ve müdahaleleri içennesinden dolayı, bir "etik ilkeler anlayışı"nın olma-
sı, psikoloji eğitiminin, uygulamalardaki standartların, meslek ahlak iikelerinin bir ya-
sa ile koruma altına alınması, hem toplumsal hem de mesleki bir sorumluluktur.

Psikoloji alanında ihtiyaç duyulan mesleki etik ilkeleri düzenlemek ve önermek ama-
cıyla Aınerikan Psikoloji Bırliği (APA) ilk kez l938 yılında "Biliınsel ve Mesleki Etik
Kon-ıitesi"ni oluşturarak etik i]e ilgili yakıırmaları, resmi olmayan yoldan ele aln,ııştır. Bu
komitenin önerisi 1le |941 yıhnda APA, etik sorunlara ilişkin kurailar oluşturulmasına ka-
rar veımiştir. Diğer ıneslek eleınanları ve kuruluşlanndan farklı olıırak APA, üyelerinin
karşılaştığı mes]eki yaşantılardııki zorlukları esas alarak etik kurallar oluşturmuştur; diğer
bir deyişle etik kura]ların eınpirik olarak geliştinlmesi yolu seçilıniştir. (Pope ve Vetter,
1992)

Bu şekilde 1950'lerde o]uşturulan ve geliştirilen empirik bir programla hazırlan-
mış, "Psikolojide Etik Kural]ar"dan oluşan ilk etik yasa, ABD'de 1953 yılında yayım-
lanarak. yürürlüğe girmiştir. Şu an yürürlükıe oIan "Psikologlar İçin Eıik İükeüerve Ku-
rallar"ın yayını 1992 yılında gözden geçirilmiş şeklidir. Ülkemizde psikologlukla ile i]-
gili en önemli sorunlardan biri, biiindiği gibi, mesleğin yasal tanımı konusundaki sıkın-
tılardır.

1980'li yıllarla birlikte "psikolog" tanımının YÖK tarafından yasal olarak belirlen-
mesi, "Türkiye'de PsikologIar İçin Etik İlkeler"in temeliı,ıi oluşturan bir gelişıne oln,ıuş-
tur. Bu yıllardan içinde buluııduğuınuz yıla kadar pek çok çalışma yapıldı. Etik kural-
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lara ilişkin APA'nın "Psikolojik Hiznıet Sunanlar İçin Genel Kılavuz-198'/" ve "Hiz-
metlerin Sunumundaki Uzmanlık Alanları İçin Standartlar-198l" adlı çalışmaları Türk-

çe'ye çevrilmiş ve üzerinde çahşılarak Türk psikologları için değerlendirilmiştir. l998-
2O0lyılları arasında yapılan çahşmalarda, toplantılırrcla ve yayımianan yazılarda önerİ-

ienler, mevcut ulusiararası etik yasaların, özellikle de APA'nın etik ilkelerinin Türk-

çe'ye çevirisinin benimsenmesi şeklindedir.
08_09 Aralık 200l'de I. Ulusal Psikoloji Kurultayı yapılınış ve Türkiye'de psikolo-

jinin eğitim programlarınııı düzenjenmesi, uygulama alanlarının ve psikologların yasal

statü ve mesleki etik ilkelerinin günümüzdeki durumu taılışılarak öneriler sunulmuş ve

kararlıu ahnmıştır. XII. Ulusal Psikoloji Kongresi 09-13 Eyiül 2O02'de yapılmış ve psi-

kolojiniıı değişik aianlanndaki etik yaklaşımlıır ve etik çerçevenin işlevselliği üzerinde

durulınuştur" Aynca, son dönemlerde Türkiye'de psikolojide etik ilke ve standartlar bütü-

nüırü hazırlaınak üzere TPD İstınbul Şubesi ve Ankara merkezinde etik koınisyonu çalış-
malan sürdürülmüştür.

Türk Psikologlar Derneği ve Türk Psikoloii Deıneğinin Amerikan Psikoloji Birli-

ğinin (APA) etik kurallarını ülkemize uyarlamaları ile oluşan "Psikologlar için Etik İl-
keler Tasarısı"ndaki maddeler ana hatlarıyla şöyle özetlenebilir:

Psikologların Etik İlkeleri Tasarısı

1. Mesleki Sorumluluk:
Yararlı olmak, zarar vermemek, özerkliği korumak (insan haklarına saygılı ol-
mak ve ayırımcılık yapııaınıık) ve dürüstlük

2. Mesleki Yetkinlik:
Psikologlar, yetkinliklerinin ve tekniklerinin sınırlarını bilirler. Başka bir deyiş-
le yalnızca eğitim ve deneyiıı ile uzmanlaştıkları hizınetleri verirler ve tekı-ıik-

lerini kullanırlar. Eğitimlerini devamlı olarak geliştiririer. Yeni uygulamalara,

bek]entilere ve değerlerdeki değişimlere açıktırlar.

3. Ahlaki ve Yasal Standartlar:
Psikologlar kendi davranışlarının seçiminde, toplum standartlarıııa f-a:zlasıyla

duyarlıdırlar.

4. Mesleki İlişkile.:
Psikologlar diğer ınesleklerdeki iş arkadaşlarıyla olaı-ı ilişkiierinde, onların yet-

kinlik ve yükümlülüklerini göz öııtine alarak hareket ederler ve onlarııı hak ve

imtiyazlarına saygı gösterirler.

5. Gizlilik:
Psikologlıu ınesleki çalışmaları sırasında elde ettik]eri bilgileri, özenle saklama-

da birinci derecede soruınludurlar. Böyle bir bilgiyi başkalarına, sadece kişiniıı
veya yasal teınsilcisinin rızası olduğıında verirler. Ayrıca psikologların kendi]e-

rinden hizmet alaıı kişileri, gizliliğin yasal sınırları konusunda biigilendirirler.
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6. Değerlendirme:
Psikologlar, değerlendirme sonucu elde edilen bulguların kötüye kullanılması-
na karşı önlem alırlar. Değerlendirilen kişilerin yapılan yorumlan, elde edilen
sonuçları ve önerileri bilme hakkına saygı gösterirler. Psikologlar değerlendir-
me tekniklerinin ve testlerin güvenilirliğine değer verirler. Psikolog eğitimini
yeterince aldığı değerlendirme araclnı kullanır.

7. Tedavi:
Psikolog, eğitimini iyi bir biçimde gördüğü tedavi yöntemini kullanu ve kişiye en

uygun tedavi yöntemini seçmede özenli davranır. Eğer psikolog hastasına yardım-
cı olamadığı kanısını taşıyorsa, onu başka bir meslektaşına yönlendirir. Psikolog
tedavi ettiği kişiyle, cinsel istismar vb. gibi çıkar sağlayan herhangi bir ilişkiye gir-
mez.

8. Kamuya Yönelik Açıklamalar:
Psikologlar; psikolojik bilgi, mesleki fikir ve psikolojik ürünler, yayınlar ve hiz-
metler hakkındaki bilgileri gerçekliğin sınrrlannın ve belirsizliklerin farknda ola-
rak, bilimsel bulgu ve tekniklerin eşliğinde olmak üzere kamuya sunarlar.

9. Tüketicinin Korunması:
Psikologlar, çalıştıklan kişilerin ve grupların korunmasrna dikkat ederler ve ki-
şiliklerine saygı gösterirler.

Etik Ilkelerin lhlaline Yönelik Ornekler

1. Haftalık bir dergide "Her iki polisten biri paranoyaktır" deniyor. (Burada bir mes-
leğe alınırken uygulanan tek bir testin sonucuna göre yoruma gidilmiştir.)
Bu örnekte "mesleki yetkinlik ve değerlendirme etik ilkeleri" ihlal edilmiştir. Tek
bir test ile sonuca gitmekle de "bilimsellik ilkesi" ihlal edilmiştir. Aynca, yanlı ça-
hşma kamuya açıklanmıştr. (Bu tutum "mesleki sorumluluk" olarak belirtilen
etik ilkeye uymamaktadır.) Belirli bir meslek dalının adı verilerek, kamuoyunda
meslek]e ilgili belli bir önyargının oluşması için zemin hazırlanmıştr. (Bu durum
aynı zamanda "gizlilik ilkesi"nin ihlal edilmesi olarak yorumlanabilir.)

2. TV magazin programlarında bir psikolog, bir sanatçlya "kelimeye çağnşım testi"
uyguluyor. Sonuçta sanatçı "kırmızı" kelimesini fazla kullandığı için "saldırgan-
lık eğilimi var" diye yoruma gidiliyor. Buradaki etik ilke ihlalleri şöyle sıralana-
bilir:
Sanatçının kişilik özelliğini "ortaya çıkartma" ve bunu "ifşa etme" durumu.
("gizlilik" ve "kamuya yönelik açıklamalar" ilkesi ihlal edilmektedir.)
Dikkatli bir biçimde değerlendirilmesi gereken ve diğer testlerle kull.nılüğın-
da ancak anlamlı olan bir testten elde edilen bulgu, mutlak bir bulgu olarak su-
nulmuştur. (Burada "mesleki yetkinlik" ilkesi ihlal edilmiştir.)
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Psikolojinin değişik alanlarrna göre etik uygulamalarda alana bağh bazı farklı-

lıklar da söz konusudur.

Klinik Psikolojide, Çocuk Psikolojisinde ve Endüstri-Örgüt Psikolojisi alanın_

daki uygulamaların yanı sıra Bilimsel Araştırma Etiği de ana hatlarıyla aşağıda

belirtildiği gibi özetlenebilir.

Klinik Psikolojide Etik Uygulamalar (APA |992)

Bilindiği gibi klinik psikolog hem araştırıcı hem uygulayıcı bir uzmandrr. Etik il-

keler hem araştırma, hem uygulama bağlamını ilgilendirmektedir:

1. Bilimsel ve mesleki yetkinliğin güncel tutulması: Kendisinden yardım iste-

yen danışanlarrna en iyi hizmeti sunabilmek ve bilimsel standartlarını en Yük-
sek düzeyde tutabilmek için klinik psikolog, mesleki yetkinliğini arttırıcı yeni-

likleri takip etmelidir.

2. Mesleki sınrrlarrn korunması: Psikolog, kendi görev ve rol tutumlarınln Slnrr-

larını aşmamalıdır. insanlar genellikle psikolog ve psikiyatrist arasındaki farkr

bilmemekte; bu nedenle görüşme sırasında veya telefonda "bana önerebileceği-

niz bir ilaç var mı?" diye sorabilmektedirler. Klinik psikolog kendi görev sınır-

larını aşarak herhangi bir tavsiyede bulunmamalıdır. Bu durumaÇık bir dille o

kişiye anlatılmah; ilaç konusundaki kararı psikiyatristin vereceği açıkÇa dile

getirilmelidir.

3. Ayırımcılık: Psikolog, kendisinden danışmanlık veya tedavi hizmeti isteYen

kimseler, ırk, din, dil, cinsiyet, cinsel tercih, etnik köken, suçlu olup olmama,

politik görüş ve milliyet konularında aynm yapmadan hizmet vermelidir.

4. Gücün kötüye kullanımı: Psikolog, bilgisinden kaynaklanan gücü, başka in-

sanlara veya hizmetinden yararlanan kişilere karşı kendisine kiŞisel Çıkar sağla-

mak veya diğerlerine karşı üstünlük sağlamak için kullanmamalıdır.

5. Danışandan .'aydrnlatılmış kabul" alınması: Psikolog, terapiye gelen kiŞinin

kendi rızasıyla mı geldiğini yoksa başkasının zoruyla mı geldiğini sormalıdır.

Danışan bunu yapabilecek durumda değilse, "aydınlatılmış kabul" Yasal temsil-

cilerden alınmahdır.

6. Danışanların etik hakkında bilgilendirilmesi: Psikolog, kendi hizmetinden

yararlanan kimselere bu hizmeti yerine getirirken uyulan etik ilkeleri, olanak-

hysa ilk seansta kısaca anlatmalıdır.

7. Danışanların kişilik haklarına saygı: Klinik psikolog, hem bilimsel ÇalıŞma-

1arında, hem de uygulamalarında, ilgili olduğu kimselerin kişilik haklarına saY-

gı göstermelidir. Klinik psikolog ile bu insanlar arasındaki kültürel ve bireYsel

farklılıklardan doğan tercihler danışana dayatılmamalıdır.
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8. Gizliliğin koruııması: Klinik psikoiog gizlilik ilkesinin tüm gerçeklerine tam
olarak uymahdır. Danışan hakkındaki bilgiler sadece yetkililerin ulaşabileceği
bir ortamda saklanmalıdır. Şiddet, ensest ve kişinin kendi hayatına zarar vere-
bilme olasılığını içeren durumlarda gizlilik ilkesi kaldırılabilir. Bu durum da_

nlşana uygun bir dille anlatılmalıdır.

9. Danışanla cinsel yakınhk: Asla olmamalıdır.

l0. "İyi niyet" yaralayıcı olatıilir: Danışanla konuşurken mesafeli ve ayrışmış bir
ifade kullanımına dikkat edilmelidir. Örneğin bir bayaııa tecavüz olayı olmuş
Psikiyatristine anlatıyor. Psikiyatr "güzel bir bayansm tabii olacak" gibi bir söz
sarfediyor. Bu söz iltifat olarak düşünülse de, psikiyatrın "iyi niyetine" rağmen
danışan için son derece yaralayıcıdır.

l1. Hediye kabulü: Psikolog, hediye kabul etmemelidir. Kültürümüzde hediye
vermek bir sevgi, teşekkür anlamına gelmektedir. Bu nedenle sembolik, küçük
bir hediye kabul edilebilirse de (bir kaset v.s.) psikolog uygun bir dille, büyük
bir hediyeyi kabul edemeyeceğini belirtmelidir.

12. Terapinin yapılandırılması: Psikolog ilk veya ikinci seansa terapinin yaklaşık
kaç seans olacağını ve maliyetini açıkça anlatmalıdır. Psikoterapi aynı zamanda
bir ilişkidir. Danışana bu ilişkinin nasıl sonlanacağı uygun bir dille anlatılmalı-
dır.

13. Randevulara uyulması: Psikolog danışanların randevularına zamanında gel-
melerini istemeli ve kendisi de randevusuna sadık olmalıdır. Danışan gelmeden
önce psikolog muhakkak yerinde olmahdır.

l4. İnsanlara gereğinden fazla umut verilmemelidir: İnsanlar haklı olarak al-
mak istedikleri psikoterapi hizmetinin kendi sorunlarının çözümüne ne kadar
etkili olduğunu veya olabileceğini bilmek isterler. Bu tür sorularla karşılaşan
psikolog, bilimsel gerçeklikten ayrılmadan umut vermelidir.

Bu ilkelerin belirlenmesi kadar, bu i]kelere uyumu denetleyecek ve olası yaptırım_
ları uygulayacak kurumlaşmantn sağlanması da son derece önemlidir. Bir diğer önemli
konu ise, alania ilgili etiğin kanıuoyuna duyurulınasıdır. Çünkü bilinçli katılım ırncak
bu yolltr sağlanabilir.

Çocuklarla Çalışan Psikologlar İçin Etik Standartlar:
Çocuklarla ilgili araştırmalarda izlenecek etik ilkeler Çocuk Gelişimi Araştırmala-

n Derneği (Society for Research in Child Development-SRcD) tarafindan belirlenmiş-
tir. APA çocuklarla ilgili araştırmalarda izlenecek etik ilkelerle ilgili özel bir bölüm
içermemektedir.

Ulusal Sağlık Enstitüsü, hazırladığı etik ilkeler rehberinde çocuklar için özel bir bö-
lüm ayırmıştır. Bu rehber; eğitim, psikoloji, tıp gibi pek çok alanda çocuklarla çalışan,
araŞtırTnacı ve uygulayıcıların etikle ilgili düzenlemelerinde yol gösterici olmaktadır.
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Birleşmiş Milletler Çocuk Flakları (l989) Bildirgesi; çocukların her çeşit fiziksel
ya da ruhsal şidctet, incitme, istismar olaylarından korunmasını vurgular. (Lawrenc ve

ark. 20OO) Dolayısıyla çocuklarla çalışıın psikologların, çocuk haklarını; ihtiyaÇlarını ve

gelişimsel özelliklerini bilmesi gerekir. Koocher ve Keith-Spigel (i990) çocuklarla Ça-

lışan psikologiar içi temel mesleki yetkinlik ve gizlilik konularında rehber niteliğinde

bazı öneriler gefirmiştir. Bu konuda rehber niteliğindeki bu nıaddeler çocuklarla çalışan
Türk psikologlara yardımcı olmak üzere Türk Psikoloji Dergisinde yayımlanmıŞtır. (A.

Kumru 2001.16 (48) 87-9l T.P.D.)

Çocuklarla Çalışan Psikologtar İçin Öneriler:

A. Mesleki Yetkinlik İlke,şi

1. Çocuklarla çalışmayı planlayan bir psikolog; çocukluk ve ergenlik döneminde-

ki fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel ve kişilik gelişimini içeren gelişim psikolojisi ders-

lerini almış olmalıdır.
2. Çalışmayı planladıklan ortamlarda (hastaneler, okullar, mahkemeler v.b.) bir da-

nışman gözetiminde stajyerlik uygulamalarına katılmalı alanda çalışrken ihtiyaç duya-

cağı beceri ve teknikleri öğrenmelidir.
3. Çocuklan ilgilendiren yasaları bilmeli ve konuyla ilgili gelişmeleri izlemelidir.

4. Kendi duygusal tutarlılık ve duygu durumunun çocuklar üzerindeki etkisinin far-

kında olmalı ve konuya duyarlılıkla yaklaşmalıdır.
5. Uygulama esasında ikili rol alma durumundan tamaınen kaçınmak pek mümkün

olmasa da, çocuk ve ailesiyle çalışırken ikili rol üstlenmenin potansiyel etkisini göz

önünde bulundurmalıdır. Buradaki ikili rol, psikoloğun uygulama sırasında çocuğun dı-

şındaki bir yakını ile de ilişki geliştirmesi olarak tanımlanabilir.
6. Herhangi bir uygulama sırasında eğer bir çocuk bir şekilde istismar edildiğine

yönelik ipuçlan veriyorsa, çocuğun bu durumu özenle incelenmelidir.

B. Gizlilik İlkesi

1. Psikologlar; çocukta güven cluygusunu oluştururken, bunun yetişkin ile gizlilik
ilkesine bağlı olarak geliştirilen ilişkiden farkı olduğunu ve çocuklann gelişimsel özel-

liklerinin bu noktada büyük önem taşıdığını bilmek duruırıundadırlar.

2. Çocuğun ailesinin ya da yetkili kurumların çocuğun kayıtlarına ulaşabilmesi gi-

bi konularda yasal sorumluluklarının ve sınırlarrnın farkında olmak zorundadırlar.

a. ilişl<iyi netleştirmek ve sonraki yanlış anlaşı]maları önlemek için çocuk ve aile-

siyle olan gizlilik ilkesi ve sınırları uygulamanın başlangıcında tartışılmalıdır.

4. Çocukla ilgili kayıtların üçüncü şahıslara iletilmesi durumunda, bunun Çocuk
açıstndan olası etkileri dikkatle düşünülıneli ve bilginin sadece gerektiği kadarı veril-

melidirler.
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Klinik Psikologlara Yönelik Öneriler:
l. Çocuğa yönelik terapi, onun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulur

ve tüm ilgililerin katılımıyla sağlanır.
2. Yetişkinin izniyle hastaneye yatrrılan çocuğun ihtiyacı ve iyiliği göz önüne alı-

narak en uygun tedavi şekli üzerinde anlaşmaya varılır.
3. Çocuklarının değer yargılarının ailelerinden farkh olacağı tedavi sırasında unu-

tulmamalıdır.
4. Çocuk ailesiyle uygulama ortamına getirileceğinden, çocuk ve ailesiyle psikolo-

ğun ikili ilişkisi söz konusudur. Bu tür olasılıklarda duyarlı olmalı ve en başta çocuğun
iyiliğinin düşünülmesi gerektiği unutulmamalıdır.

5. Çocuklarla ve aileleriyle çalışırken, özel bireysel bağlar geliştirmemeye dikkat
edilmelidir. Çünkü, psikoloğun bilinçaltı istekleri koruyucu, kurtarıcr veya ideal bir
ebeveyn rolüne öykünebilir. Psikolog böyle bir rol üstlenmemetidir.

6. Çocuğu zorlayacak bir yöntem uygulanması gerektiğinde, ailesinden izin alın-
malıdır.

7. Psikolog, çocukların bakımı ve velayeti ile ilgili yasal standartları bilmelidir.

Mahkemelerde Çalışan Psikologlara Yönelik Öneriler

l. Mahkemelerde görev alacak psikologlar, ele alınan vakayı ilgilendiren yasal öl-
çütlerle, kuralları ve yasal süreçleri tam olarak bilmelidir.

2. Mesleki rol dikkatle incelenmeli ve açıklık kazanmalıdır. Psikolog hizmeti kime
sunacağı, neyi üstleneceği, ne tür çatışmalarla karşılaşabileceği konusunda elden geldi-
ğince öngörülü olmahdır.

3. Davadaki yetkinlik alanının hizmet sunulan kişi ve avukatlar tarafından net an-
laşıldığından emin olmalıdır.

4. Şahitlik konusunda bilimsel bilgilerin ötesinde her türlü yorumdan kaçınılmah-
dır.

5. Sosyal, yasal ya da etik bir problemi çözmede psikoloji bilgisinin yapıcı bir kat_
kısı olacaksa, bilgi sunulmalı ve bu noktada çocuğun yararı gözelllmelidir.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Alanında Etik Uygulamalar

Psikolojinin tüm uygulanıa alanlarında olduğu gibi, endüstri ve örgüt psikolojisi
alanındaki uygulamalıu da, kişilerin hayatlarını doğrudan etkiler niteliktedir. Bununla
birlikte halen akademik ve uygulamaiı çalışmaiara yön verecek bazı altyapısal kuralla-
rln eksikliği hissedilmektedir. Bun]arın arasında önemle üzerinde durulması gereken
kurallar ise etik kurallıudır.
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Endüstri ve örgüt psikoloğunun görev ve sorumlulukları:
1. Endüstri ve örgüt psikoloğu uzmanlık alanının dışında kalan konularda sorum-

luluk almamalıdr. Bilgi ve tecrübe olarak yetersiz olduğunu düşündüğü durumlarda,

konularla ilgili uzmanlarla işbirliği halinde çalışmalıdır. (Örneğiu testler söz konusu

olduğunda) Ayrıca toplam kalite yönetimi veya yeniden yapılanma gibi insani olduğu

kadar, teknik içerik de taşıyan konularda, konunun uzmanr kişilerle (Ömeğin, endüstri

mühendisi) işbirliği halinde çalışmak gerekmektedir.

2. Endüstri ve örgüt psikologu, gerektiğinde eğitici rol de üstlenmelidir. Ancak psi-

kolog, firmada bilimsel kurallara uymayan yanlış uygulamalarda görev almayı reddede-

bilir. Firmadaki bazı aksaklıkların, uygulamadaki bazı yanlışhkların nasıl düzeltilebile-

ceği konusunda firmaya bazı bilgiler verebilir.
3. Endüstri ve örgüt psikoloğu bu alanda uzmanlaşmayı teşvik edici bir tutum için-

de olabilir. Bu alandaki lisans öğrencilerinin yetkin bir uygulayıcı olabilmeleri için,

yüksek lisans yapmalan teşvik edilmelidir. Ayrıca psikologlar yurtiçi ve yurtdışı lisan-

süstü ve senifika programlarına katılma konusunda teşvik edilmelidir.

Eleman Seçme ve Değerlendirmede Kullanılan Psikolojik Testler ve Teknikler:
1. Bilimselliği ispatlanmamış testler kullanılmamalı; ayrıca kullanımı da engellen-

melidir. Uygulamada yaşanan en ciddi problemlerin başında, eleman seçme ve değer-

lendirmede kullanılan testlerin çoğunun geçerlik ve güvenilirliğinin sınanmamıŞ olma-

sıdır. Özellikle kişilik ve bilişsel yetenek testlerinin Türkiye norm çahşması yapılma-

dan kullanılmasl son derece yanlıştır.
2. Personel seçiminde kullanılan her test her firma ve her pozisyon için uygun de-

ğildir. Bu nedenle uygulamaya geçmeden önce, ön testler yapılmalı ve uygulamarun fir-

ma bünyesinde uygunluğu sınanmalıdır.
3. Test uygulamalarında, testi alan kişiye, test ve sonuçlarr hakkında ayrıntıh bİlgi

verilmelidir. Test sonucu hakkında kişilere yazılı olarak bilgi verirken, "test sonuÇları-

na göre firmamıza uygun bulunmuştur" gibi genel bir ifade yerine, özellikle saylsal so-

nuçları alrnan testlerde, kişinin testi alanlar arasında kaçıncı sıra olduğu, fİrmanın han-

gi puandan yukarıları aldığı gibi açıklamalara da yer verilmelidir.
4. Personel seçme ve değerlendirme sürecinde, eşitlik, gizlilik ve mahremiyet ilke-

lerinden ödün verilmemelidir. Ayrıca, başvuru formlannda, kişinin mahremiyetine iliŞ-

kin sorulardan kaçnılmalıdır. Örneğin, neden hiç evlenmedin gibi sosyal hayatına iliŞ-

kin bazı sorular sorulmamahdır. Başvuru formlarında resim istenmesi bile, fiziksel Çe-

kiciliğin ayırımcılığa neden olacağı durumlarda yanlıştır.

Bilimsel Araştırma ve Danışmanlık Sürecinde Görev ve Sorumluluklar:
l. Araştırma hakkında veri toplanan firmaya bilgi sağlanmalıdır. AraştırTna amacl

ve sonuçları hakkında firmaya mutlaka geri bildirim verilmelidir. Hatta araŞtırmaya

başlamadan önce firma yetkilileri ile anlaşmaya varılmalıdır. Böylece ortaya Çıkabile-
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cek yanlış anlamalar da önlenmiş olur. Örneğin firma yetkililerine özet bilgilerin veri-
leceği söylenebilir. Aynırtılı rapor istenirse, danışmanlık ücreti isteneceği söylenebilir.

2. Araştınnanın yayımlanması sırasında firma kimliği gizli kalmah ve firmanın
katkıları belirtilmelidir. Firmanın bir elemanı araştırTnada katkıda bulunduysa, adı ya-
zariar listesine mutlaka eklenmelidir.

3. Danışmanlft hizmeti sırasında toplanan verilerin araştırma amaçh kullanılıp kul-
lanılmayacağı firmaırın iznine bağlıdır. Akademisyenler tarafindan genel olarak verilen
danışrnanlık hizmetleri sonucunda, toplanan verilerin yayımlanmasına firmalar genel-
lik]e izin verirler.

4. Danışmanlık hizmeti srrasında, gizli tutulması istenen kişisel bilgiler kesinlikle
gizli tutulmalıdır. Danışmıuılık hizmetinde bireylerden ahnan bilgilerin, asla firma yet-
kililerine bildirilemeyeceğini firma sahipleri de bilmeli ve uygulayıcılardan talep edil-
memelidir.

Yeni gelişen bu alanın saygınhğı ve topluma sağlayacağı yarar, elbette etik ve ya-
sal açıdan sağlam temellere oturtulduğu oranda mümkün olacaktır.

Bilimsel Araştırma Etiği

Her ülkede başta ülkenin en üst düzey bilimsel koordinasyon kurumları, örneğin
rÜnİrar ve TÜBA gibi kurumlar olmak üzere, üniversiteler ve üniversite dışı bilim-
sel kuruluşlar, bünyelerinde sürdürülen araştırmalarda "Bilimsel Araştırma Etiği"ne
ilişkin genel standartlann yürürlükte olduğundan emin olmak isterler. Bilim dünyasın-
daki kişiler belirli standartlara ve değer ölçülerine uymanın yantsıra, nesnel olma, dü-
rüstlük, açık sözlülük ve mesleki yönden ahlaklı olma özelliklerine de sahip olmahdır.
Ancak zaman zaman karşılaşılan bilimsel yanıltma "disiplinsiz düzensiz çalışma" ve

"bilimsel saptırma" şeklinde olmak üzere iki başhk altında toplanabilir:

a) Disiplinsiz di.İ.zensiz araştırma: Kısaca araştlrmanın iyi planlanmaması, uygun
metodun seçilmemesi veya metodların iyi kullanılmaması, sonuçların analizinde yeter-
sizlik, yorumun yanlış yapılması olarak belirlenebilir.

Araştırmacı iyi niyetli olmakla birlikte, yaptığı hataların farkında olmayabilir.
Yanlış sonuç üreten bu araştırmacılar uyarılmalı, kendilerine gerekli araştlrma eğitimi
verilmelidir. Böylece bu kişiler olumlu bir yaklaşımla bilim dünyasına kazandırılabilir.

b) Bilimsel saptırmalar: Araştırmacının bilinçli ve amaçlı bir yaklaşımla kısaca
"kötü niyetle" bulguları saptırmasıdır.

Bilimsel Yanıltma Genel Olarak Üç Grupta Toplanır
1. Bilimsel korsanlık: Başka araştırmaciların verilerini izinsiz alıp kendı araştrrTna-

sına katmak, (yazı, şekil, grafik)
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2. Bilimsel araştlrma: Başkalarının çalışmasını kısmen veya tamanen alıp, atıf
yapmaksızın kendi araştırmaSlymış gibi göstermesi.

3. Uydurma veya yoktan var etme: Verileri saptlrmirk ya da varolmayan bilgileri
varTntş gibi göstermek.

Bilimsel yanıltma Nedenleri
l. Yetersiz araştırrna disiplini (en başta gelen),

2. Akademik ortamda hızlı yükselme isteği,

3. Başkalarının kendisini başarılı tanımaları istediği (Hollywood Sendromu),

4. İçinde bulunduğu kurumun aşırı baskısı (projelerin destekli olmasını isteme),

5 . Faz|a yayın isteği (fazla prestij),
6. Parasal kazanç hrsı,
7. Psikiyatrik bozukluklardan kaynaklanan saptırmalar.

Bilimsel Yanıltmanın Önlenmesinde Üç Madde Önemsenmektedir.
l. Araştrrmacıların eğitim ve öğretimlerinin üzerinde dikkatle durulması,
2. Araştırmacılara baskı yapılması.
3. Araştırmacıların üzerindeki mali baskının azaltılması.

l. Eğitim ve Öğretim İlkeleri
. Üniversite ve diğer kurumlarda (mezuniyet öncesi ve sonrası) araştırma yapan-

lara "ETİK STANDARTLAR"ın öğretilmesi. Sorumluluk üniversite veya ku-
rumda olmalıdır. Her kurumda evrensel ölçüde araştırTna metodolojisi, veri top-

lama, saklama ve analizi, yorumu ve yayın standartlan öğretilmeli ve denetimi
yapılmalıdır.

. Araştırma danışmanlığına özen gösterilmeli ve danışmana çok sayıda sorumlu-
luk verilmemelidir. (Örneğin, akademik kurumlarda her bir danışman, ikiden
fazla öğrencinin sorumluluğunu almamalıdır.)

. Araştırma verileri, düzenli incelenmeye hazır tüm belgeler, Avrupa Birliği Etik
Kurul Standartlarına göre en az beş yıl saklanmalıdır.

. veri analizi ve istatistik işlemlerin konunun uzmanlarınca yapılması, tüm araş-

tırmacılara araştırmaya başlamadan önce özellikle bilimsel çerçeve, etik ve is-
tatistik konulannda eğitim verilmelidir.

. Araştırmalar yayına gitmeden önce, yetkili ve sorumlu üyeler tarafından ince-
lenmelidir.

. Araştırma verileri, araştırmanın kolaylıkla tekrarlanabilmesine olanak sağlayacak

şekilde düzenli olarak saklanmalı, gerektiğinde denetime sunulabilmelidir.

Tüm bu maddelerin dışında, bilimsel kurumlarda denetim ve değerlendirme ölçüt-
lerinin saptanması, yapılacak olan araştırmaların niteliğini aıttıracak ve bilimsel yanılt-
maları engelleyecektir.
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2. Araştırmacı Üzerindeki Baskının Azaltılmasına Yönelik Önlemler:
. Genç araştırmacılara yayın yapma konusunda aşırı baskıdan sakınılmahdr.
. Kurumlardaki araştırmacılar yayın sayılarını değil, yayının niteliğini önemse-

melidirler. Bu konulardaki sorumluluk danışmanlarla bölüm başkanlanna ait
olmahdır.

. Akademik yükseltmelerde, araştırma sayısından çok, araştırmacıların "önemli"
gördükleri çahşmalar jüriye sunulmahdır.

3. Araştırmacıların Üzerindeki Mali Baskıların Azaltılmasına Yönelik Ön-
lemler:

Araştırmacılara "destek" ödemeleri yapılmalıdır. Bütün mali desteklerin kurumun
etik ve idari yetkili kurumlarınca onaylanması gerekmektedir. Araştırmacılara yapılan
ödemeler, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı veya dekan gibi yetkili kurum sorum-
lusunun dosyasında kayıth olmalıdır.

Bilimsel Yanıltma Yapanlarla İlgili Soruşturma İlketeri

. Yasal girişim kurum içinde başlatılmalı; soruşturma gizlilik içinde ve çok hızlı
yapılmalıdır.

. Soruşturma, araştlrTnacının saygınlığını zedelemeyecek şekilde yapılmalıdr.

. Hatta görüldüğünde yasal cezai hükümler uygulanmalıdır. En etkili ceza yayı-
nın bilimsel literatürden çekilmesidir.. Ülkemizin de üyesi bulunduğu AVRUPA BİLİMSEL DÜRÜSTLÜK VE
DOĞRULUK KOMİTESİ nin belirlediği esas|ar şunlardır:
a) Soruşturmayazıl.ı şikayet üzerine aynı kurum içinde yapılmalıdır.
b) Suçlanan kişi, suçu ispatlanana kadar "dürüst" ve "suçsuz" kabul edilmelidir.
c) Soruşturma Komisyonu birden fazla kişiden oluşmalı ve soruşturma büyük

bir gizlilik içinde yapılmalıdır.
d) Soruşturma hızlı gerçekleşip, kurum sorumlusuna verilmeli, suçlananın ki-

şilik haklarının yıpranmaması için, üç dört ay içinde sonuçlandırılmalıdır.
Sonuçta Disiplin Kurulu Araştırma Komisyonunun vermesi gereken kararlar şöyle

özetlenebilir: Disiplin Kurulu Araştırma Komisyonunun çalışmaları sonucunda ilgili ki-

şi hatalı bulunduğunda kurum yöneticilerinin uygulaması gereken kurallar da şöyle
özetlenebilir:

a) Kişinin yazılı istifası istenebilir.
b) Kişinin kurum ile ilişkisi kesilir.
c) Araştırmasını başka bir çalışmanın içine aktarması engellenir.
d) Yapacağı araştırmalara mali destek verilmez
e) Kurumdaki mezuniyet öncesi ve sonrasr çeşitli eğitimlere katılmaması istenir.

fl Aldığı mali desteklerin iadesi istenir.
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g) Varsa idari görevinin iptali ve hiçbir idarİ göreve atanmaması kararl verİlİr

h) İşlediği suç, üyesi olduğu bilimsel derneklere bildirilir.

Suçu sabit olanlar, çoğu kez, yaptırımlar işleme konulmadan kendi kurumlarından

ayrılmaktadırlar.
Sonuç olarak, insan davranışı içinde, bu gibi sapmalara fırsat vermeyecek "bilim-

sel etik, bilimsel ahlak ve doğru araştırma yöntemlerİ araştırmacılara mezunİyet öncesİ

ve sonrası eğitim sırasında öğretilmeli ve denetlenmelidir. Akademik ve mali baskılar-

la bilimsellikten uzaklaşacak kişiler belirlenmeli ve eğitilmelidir. Akademik yükseltme

ve değerlendirmelerde evrensel ölçütler kullanılmalıdır-
New England Journal of Medicin editörlerinden biri şöyle der: "Deneylerin ve ça-

lışmaların dikkatli uygulanması, dürüst ve açık olarak takdim edilmesi şartlyla bilimde

yanlış yapmak hiçbir zarnar, bir suç sayılmaz."
Sonuç olarak; Türk Psikologları olarak bizler, mesleğimizin gelişmesini, dernek ve

meslek üyelerinin haklarının korunmasını sağlamak için, genelde ülke içindeki Şartlann

iyileşmesini ve bize sunulmasrnı bek_leyemeyiz. Biz kendi alanımızda doğruluğun, dü-

rüstlüğün, yurtseverliğin ve bilimin gerekleri doğrultusunda mesleki çalışmalanmızı
yürüterek, bu "ETİK" kurallara uygun ömek davranışın etkilerinin yayılacağrnı, yerel

olarak çalışma ortamlannda, birimlerinde başanya ulaşan yaklaşım ve psikolojik hiz-

metlerin sonuçta ülkenin kalkınmasında ve gelişmesinde de rol oynayacağını bilmekte-

yiz.
Bu bilinçle, bu alandaki yapılandırmalara devam edilmesine katkıda bulunmak her

meslek elemanının amaçlan arasında olmalıdır.
Her meslek elemanının "etik ilkeler"e ilişkin çahşmalarıla işbirliği içinde olması

amaçlanmalıdır.
Diğer taraftan psikologlar olarak bir idealimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ama-

cım|z, tüm Üniversitelerimizde, ETİK dersinin mutlaka programlarda yer almasr ve bu

derslerde ya|ıızcaETiK İLKE VE STANDARTLAR değil, ETiK MANTIK yÜnÜr-
ME SÜRECİ'nin de ele alınması, aynca bu derslerin çeşitli olgular üzerinde tartışmalı

olarak yürütülmesidir.
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