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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-

1



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



MESLEK "ETIKLER"I: TEMELLERI VE
SORUNLARI

IJanuN TgpE*

Günüııüz insanları birçok açıdan atalarından daha şanslı. Çağdaş biliın ve tekno-
lojinin olanaklarından yararlanarak daha uzun ve daha rahat bir yaşam sürüyorlar. Da-

ha önce tedavisi mümkün olınavan hastalıklar iyiieştirilebiliyor, daha öııceleri hayal bi-
le edilemeyen teknolojik başarıiarla, uzayda üsler kuruiup uzayın derinliklerinde araş-

tırmalar yürütülüyor, mevcut internet ağı dünyanın tarklı bölgelerinden insanların ileti-

şimine olanak sağlıyor. Tüm bu yaşananlar küreseileşmeden sıkça söz edilmesine, dün-
yanın küresel bir köye dönüştüğü benzetmelerinin yapılmasına yol açıyor.

Ne var ki tüm bu gelişmeler kiıni sorunları da beraberiııde getiriyor. Teknoloji ya-

şamı kolaylaştırdığı kadar yaşaını tehdit eden sorunlara da yol açabiliyor. Atom santral-
ieri çağdaş yaşamın gereksiniın duyduğu enerjiyi sağiadığı gibi, raclyoaktivite tehlike-
siııe, çevre felaketlerine de neden olabiliyor. İlcıişim teknolojisindeki geiişmeler her

türlü iletişim ve haberleşme olanaklarını bize sunırrken, bu teknoloji kişilerin özel ya-

şamlarına ıı-ıüdahalecie de kullanıtabiliyor. Ülkeler arasındırki sınırlar bu teknoiojik ge-

lişmelerie önemiııi büyük ölçüde yitırirken, özel yaşamın _tizliliğine ve dokunulmazlı-

ğına ilişkin sıı,ıırların korunınası da gittikçe güçleşiyor.
Yaşanan sorunlarla kaygıiar cla artıyor. Bu da sorunların kayı-ıak]arının sorgulan-

masına, onları önleıne yollarıııın aranmasına gaitürüyor araştırınacılırrı. Sorunların ve bu

sorunlardaır insaııların görctüğü zararların gittikçe daha fazla bilincine varılması, insanı
ya cla insanın onurunu -ileğerini- korurııayı acii bir öclev haline getiriyor. İnsanııı değe-
rine zıırar vermeden, insan olmayi koruyırrak, hatta yücelterek yaşamanın yolları bulun-
maya çalışılıyor. Tartışnıalar çağın kiıni teınel soruı-ılarınıır etik açıdan ele alınmasını,
etik soruııların saptanıp gideriln,ıesinin yollarının ııranmasınlı _eijtürüyor. Günümüzün
sıkça sözii cdilen clüşüııceleriı-ıdcı-ı birisi olan ve ınodernliğin bir ölçütü olarırk da görü-

- Pıul. Dr. H;ıırın Telıt. H.l(,ellePe Üııirçı.ıüc.i.
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ien insan hakları da bu türden çabaların bir gösteruesi. İnsanın değerli bir variık oldu-

ğunu, bu değerine dokunulmaınası gerektiğini dile getirmekte insan hakları düşüncesi.
Bu, insanlığın bugün ulaştığı bilgi ve bilinç düzeyi ile gittikçe daha f'azla dile getirdiği
ve talep ettiği şeylerden birisi, belki de en öneınlisi.

İnsan hakları sorunu temelde bir etik sorundur; günümüzde öne çıkan diğer kimi
etik sorunlar gibi, insanın insan olarak değerınin korunmamasının, hatta değerinin çiğ-
nenmesinin yol açtığı sorunlardandır İnsanın insan olarak değerli bir varlık olduğu ya
da insaırı değerli kılan bazı özellik ya da olanakları taşıdığı, bunun sonucu olarak da ona
bu değerine göre muameie edilmcsi --aynı zamanda onun da diğer insanlara insanın de-

ğerine uygun biçimde muamele etmesi- talebidir. Kısaca dile getirilen etik bir taleptir,
insana insan olduğunun göz ardı edi]ııeden muamele edilmesini istemedir.

I. Etik ve Meslek Etikleri

Günümüzde yaşamın her alanında yiz yize gelinen ya da yeni yeni farkına varılan
etik sorunlar, bu sorunlarla baş etme çabalarını da birlikte getildi. Sonuçta etik yannda -
sanki etik yalnız teorik bir alanmış, yaşananlarla, yaşamla hiçbir bağlantısı yokmuş gibi-
bir "pratik etik"ten Qıractical ethics), "uygulamah etlk (applied ethics)"ten söz edilmeye
başlandı. Etiğin başlangıcından bu yana yaşanan kimi pratik sorunlan felsefi bakışla "sey-
retme" olduğu unutularak, etik ikili bir bilgisel etkinlik olarak, teorik ve pratik etikten olu-

şan bir etkinlik olarak görülür oldu. Çeşitli uğraşı alanlannda karşılaşılan etik sorunlann
farkına vanlmasının bir sonucu olan ve "meslek etikjeri" diye adlandırılan "etikler ortaya

çıktı. Bu "etikler"in en belli başlıları "ttp etiği", "çevre etiği" ve gittikçe daha fazla gün-
cellik kazanan "basın etiği"dir. Bunlara "siyaset etiği", "hukuk etiği", "bilim etiği", "mü-
hendislik etiği", "iş etiği", "ticaret etiği", "spor etiği", "kütüphanecilik etiği", "hemşirelik
etiği", "polis etiği" gibi başkalarına da eklemek, bu sayıyı daha da artırmak mümkündürl.
Kişiler arasında ilişkilerin, kişilerin eylem ve tutumlannın söz konusu olduğu her yerde,
kimi etik sorunların, bu sorunları gören kimi gözlerin, onları konu edinen bir bilgisel eı
kinliğin, etiğin olmasından doğal bir şey yoktur. Kimi çalışma alanlannda etik, bu alanla-
rın özellikleri -örneğin daha insan merkezli olmalan- nedeniyle, daha öne çıkarken, di-

ğerlerinde daha arka plAnda kalmaktadır.
Günümüz dünyasında "tıp etiği" ve "çevre etiği" diye adlandrılan meslek etikleri

diğerlerine göre daha öne çıkmakta, tlp ve çevre sorunlarına ilişkin etik sorunlar daha

çok tartışma konusu yapılmaktadır. Genetik kopyalama gibi genlerle ilgili araştırmalar,
kürtaj taıtışmaları ve ötanazi tıp etiğinin öne çıkan konuları arasındadır. Teknolojik ge-

lişmelerin sonucu ortaya çıkan ve orTnanı, suyu, havasıyla yaşamın temeli olan doğal

Meslek etikleri o]arak adlaııdırılan etik]er sürekli artmakta. etik sorunlıınnın farkına varan her meslek, o mesle-

ğe ilişkin bir "etik" geliştirmeye ıirişmektedir. Bu yalnız ıı-ıesleklerle de sınırlı değildir, bir ınesleğe özgü olma-
yan çeşitli insan etkınliklerine ilişkin "etikler"tlen de siiz edilııektedir. Bunlara örnek olarak "ihale etiği", "in-
ıerıret etiği", "savaş etiği" anılabi]ir.
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çevreyi yok eden, canh yaşaınının geleceğini tehdit eden kirlilik -bu arada nükieer kir-

lilik de-, sanayileşme-çevre kirlenııesi, insan-çevre ilişkisini tartışmaların odak nokta-

sı haliı,ıe getirmiş, sorunu daha erken farkına varan sanayileşmiş ülkelerde sorun daha

sık ve yoğun bir biçimde tartışılır olmuştur.

II. Günümüz Türkiyesi'nde Etik Sorunlar ve Meslek Etikleri

Günümüz Türkiyesi'nde etik sorunlardan söz edilen alanlann başındaysa siyaset eti-

ği ile basın etiği gelmektedir. Rüşvet olaylanndaki artış, daha doğru bir ifadeyle rüşvet

ve yolsuzluk olaylarının açığa çıkanlmasındaki artış, kimi zaman yönetimde yer alanlar-

la, siyasetçilerin de suçlanmasına yol açmış; "açıkhk" ve "şeffaflık" daha sık istenir ol-

maya başlanmıştır. Rüşvet ve yolsuzluk olaylarının tüm boyutlarıyla kamuoyuna duyu-

rulmasında öne çıkan yaz|rıve sözlü iletişim araçlarının yayln yapma biçimleri Ve yayln-

lannda kimi zaman hiçbir sınır tanımamalartnrn sonucu olarak, bu kez kendileri kimi etik

sorunların kaynağı görülmeye başlanmış, basın ahlAkı, basın yayın mensupları da iÇinde

olmak üzere, geniş bir kesimde tartışılmaya başlanmıştır. "Açıkhk ya da şeffaflrk" iste-

ğinin tüm sınrrları zorlayarak, açık olması söz konusu olmayan yerlere kadar uzanması,

"özel yaşamın gizliliği" tartışmalannın yoğunlaşmasına, yazılı ve sözlü basının kiŞilerin
_bu arada ünlü kişilerin de- özel yaşamlarına girmeye hakkı olup olmadığı sorularının

sıkça sorulmasına yol açmlştf. Bu ise basın içinden ve dışından kişileri şu ve benzeri so-

rulan sıkça sorTnaya zorlamıştır: Basının haber alma hakkı (ya da genellikle adlandrıl-
dığı gibi haber yapma özgürlüğü) nereye kadar uzanmaktadır? Basın yayın kuruluşlan

kişi dokunulmazlıklarının sınrrlarını aşabilirler mi? Toplum ya da kamu yararı bu alana

girilebilmesinin gerekçesi yapılabilir mi?
Sorulan uzatlp gitmek mümkün. Tüm bu sorular için hazır yanıtlar ya da tüm bu so-

rulan kendisiyle yanıtlayabileceğimiz bir formül, hazr bir reçete yoktur. Ama bu, sorula-

rın hiç yanıtlanamayacağı ya da yanıtlannın kişiden kişiye değişeceği biçiminde anlaŞıl-

mamahdır. Buna izin verTneyen her şeyden önce yaşamın kendisidir. Yaşamda kişiler Şu

ya da bu biçimde kararlar vermek, şu ya da bu biçimde eylemek durumundadırlar. Her eY-

lemde eylemi yapan kişi yanında eylemin yöneldiği ya da eylemden etkilenen başka kişi-

ler de söz konusudur. Bu nedenle -biz ister farkında olalım ister olmayalım- her amaÇh

yapıp etmenin, her eylemin bir etik değeri vardır; her eylem ya değer getiren, ya değer ko-

ruyan (değer|ere zarar vermeyen) ya da değer çiğneyen bir eylemdir. Kişi eylemiyle etik

bir değerin yaşanmaslnı sağlayabileceği gibi, eylemiyle bir etik değeri koruyabilir, ama

onu çiğneyebilir de. Bu nedenle farkında olunsun olunmasın, her eylemin bir etik değeri

vardır, her eylem değerli, değersiz, değer koruyan ya da değer harcayan bir eylemdir.

Yukarıda dile getirilen sorunların ve basın yayln mensuplarının eylemleriyle ilgili
soruların da bu çerçevede ele alınması gerekmektedir. Olup bitenleri kamuoyuna ilet-

me, "haber alma özgtirlüğü" adı altında yapılanlara, kişilik hakları ihlallerine baktığı-

ııızda, tüın bu eyleınlerin ortak özelliğinin eyleınde bulunanların karşılarında kiŞilerin,
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kendileri gibi, bütünlüğü olan kişilerin oiduğunun unutuimasıdır. Kişileriı-ı olduğu unu-
tulunca ya da kişiier şeyleştirilince cleğer sorunlarıyla, değer harcamalarıyla karşı kar-
Şıya kalınmaktadır. Kişilerin harcanclığı, insanın araç olarak görüldüğü değer sorunla-
rıyla yüz yüze gelinmektedir. Bu nedenle sorun]arin çözülmesinde ya da yukarıcla dile
getirilen soruların yanıtiıınmasında dayanağımız insanın cleğerinin bil_sisi o]abi]ir. İnsa-
nın olanaklarının bilgisinde temel bulan bir değer görüşüyle sınırların çizilmesi, en
azından her tek durumda neyin yapılamayacağını belirlemek olanaklıdır. Yeter ki olup
bitene açık katayla, değer bilgisiyle bakılsın.

Aynı saptamalar -mesleğin özeliiklerinden kaynaklanan- kinıi küçük değişiklikler-
le diğer meslek mensuplarının karşılaştıkiarı etik sorunlar için de geçerlidir. Örneğin bir
terör zanhsını sorgulayan bir güvenlik görevlisi, ülkenin ve yurttaşların güvenliği için
Çok önemli saydığı kimi bilgilere ulaşmak için sorguladığı kişiye insanlık dışı ınuame-
lede bulunabilir mi. yoksa elde edi]mesi muhteınel olan bilgi çok öneııli ve hayati bir
bilgi bile olsa insanlık dışı muameleden kaçınmalı mıdır'] Sor.qulamacı kiıni önemli bi1-

-cileri elde edebilmek için zanlıya yalan söylemeli midir, yoksa kanclırına ve yalana baş-
vurmadan sorgulamayı yürüımeyi mi seçmelidir? İkisi arusıııda bir seçiın yapması gc-
rektiğinde, doğruyu söyleme ilkesine göre mi, yoksa görevini yerine getirıne ilkesine
göre n-ıi eylemde bulunmalıdır? Yukarıda kısaca değindiğimiz insaırın değerinin bil_cisi
-Ya da insanın değerli bir varlık olduğunun bilgisi- bu türden durun-ılıırda neyin yapıl-
ııası gerektiğinin hazır bilgisini bize veremese de, neyin yapılamayacağının -yani insan
olana, insana neyin yapılamayacağının- bilgisini bize verebilir.

IV. Meslek Etikleri, Normlar ve Değerlendirme Sorunu

Meslek etik]eri söz konusu meslekte karşılaşılan etik sorunları _qiclermek için önce-
iikle bir "meslek ahlakı" geliştirmeye girişmişlerdir. Aınerika Birleşik Devletleri'nde ve
kimi Avrupa ülkelerinde öncelikle basın ve tıp alanında görüleır ıneslek etikleri, kiıni za-
man iŞ kolu kiıni zamansa belirli bir firma çerçevesinde, bir ıneslck ahlakı kodiarı (ilke-
leri) geliŞtirme çııbalan olarak karşıınıza çıkmıştır. O ıneslekte yapılması ve yapılmaına_
sı gerekeıı davranışları saptayan norm]ardan oluşırrı bir liste ortaya konulmakta; ıneslek
meı'ısuplarından bu nonnlara ya da teı-ırel ilkelere _töre değerlendirııe yapılınası ya da
davranışta bulunulnrası beklenmektedir. Bu kodlar etik soruı,ıları giclcnııetle her zaınaı,ı
tek araç olarak görühnese de temel enstrün,ıan olarak görülmektedir.

Ne var ki, bu normlarla değerlendirilmesi bekleıren her eyleııı, her duruın tektir. bi-
riciktir. LIer ilke, her noım ise bir geneileme, genel olarak yapılınası gcrekeıre ilişkin bir
beiirleınedir. Genel o]arak ya da belirli durumlarda ne yapılması gerektiğiı-ıi. nasıl cleğer_
leııdirme yapılması _qerektiğini belirleıneye yöneiiktir nonnlar. tJer tek tlurumır uyguı,ı bir
nornrdan söz edilemeyeceği gibi, belirli bir durumcla yapılınırsı gerekeı,ıe ilişkin tıırklı,
hatta birbiriyle çelişen normlar da söz koı,ıusu olabilınektetlir. Norınlar arıısınclıı bir tercih
YaPmak gerektiğinde, her zamaıı bir noımun diğerine göre insaı-ııı-ı clcğcrini daha fazla ko-
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ruduğunu söylemek zordur. Ama günümüzde sıkça yapıldığı gibi etik, bu arada "meslek

etikleri" de ı-ıormlardan oluşan bir alan olarak görüldüğünde. bu tür içinden çıkılması ıüç
bir sorunla karşılaşılması kaçınılmaz olmaktadır. Yukıuıda verilen örnekte olduğu gibi, iki
norm 'doğruyu söyle' ve 'görevini iyi yap' gibi iki norm çatışırlarsa, hangi norma göre

davranacağını kestiremeyen kişi durum karşısında çaresiz kalacaktır. Belki bir norm ter-

cih edilebilir ve tercih edilen norma uygun eyieminin gerekliliği de bir biçimde ussal ola-
rak temellendirilebilir, ama bu, yine de her tek durumu doğru değerlendiımemizi sağlaya-

maz. Deney kaynaklı olanlıırdan tümüyle farkiı epistemolojik ve aksiyolojik değere sahip
olan insanın değerinin bilgisine dayanarak çıkırnlan ilkeler bile bizim doğru değerlendir-

me yapmamlzı sağlayamazlar. Onlar bize "belirli bir durumda bir insan doğru bir değer-

lendirme yapamlyorsa ve elinden geldiği kadar insanın değerine zarar vermek istemiyor-
sa, şöyle şöyle davranırsa, bu değere zarar verTnemek daha olasıdır"2 derler. "Bu ilkeler
de genel _teçer değildir. Tarihsel oluş içinde bu tür bir ilke ortaya koı-ıduğunda, [bu] her

zanıan için geçerli bir ilkedir, ama her te k durıını için değil"3.
Aına içinde bulunulan duruma ilkelerin. normların ötesinde bakmak da olanaklıdır.

Bu, söz konusu tek durumu, değer yargıla"rını ya da değerlendirme normlarını bir yana bı-
rırkarak, olduğu gibi görmeyi, bu durumda hasta için neyiı yapılmasının doğru olduğuna
karar verebilmcyi gerektirir. Kısaca doğru değerlendime yapabilmeyi gerektirir. Doğru
değerlendirme yapabilme ise her şeyden önce bilgi sorunudur. Hem de farklı türden bil-
gilere sahip olınayı gerektiren bir bilgi sorunudur. Çünkü "doğrıı değerlendirmelerde bu-

lunmak ve yapılmış değerlendinneleri sınamırk için değer yargılarına ve genellikle norm-
lara gerek yok, bilgilere gerek vıırdır: değerlendirilmesi söz konusu olanla ilgili bilgilere,
değerlendirilenlerin ait olduğu alanda değerlendirme etkinliğinin özelliğine ilişkin bilgi-
iere, insanın değerinin bilgisine, değerlere ilişkin bilgilere ı,b. İikelerin belirlemesi, ey-
lemde bulunurken kişinin içinde bulunduğu koşullarla ilgili bilgisi doğru bir değerlendir-
me yapmaya yeterli olmadığı zaman ve kişinin yaşamında sık sık olur bu- değer hıuca-
ma ya da yararına-çıkarlna zat,iır verme olasılı ğını uzaltabili_yor ancıık"4.

Bu ilkeler, "insanlara, insan olarak eşit muamele yapmırk gerekir", "sözünde dur-
mak gerekir", "ırk ayrımı yapmamak gerekir", "işkence yapmamak gerekir" gibi doğ-
rudan ya da dolaylı olarak insanın değerinin bilgisinden çıkıuılan ilkeler olsa bile clu-

rum değişmez. Bu ilkelerin bize söylediği şudur: bir insan (siz-ben) başka insanlar]a
ilişkilerinde o ilkenin talep ettiği şekilde davranırsa, insaı-ıın yapısal olanaklıuının ger-

çekleşebilnresini engelleııeıne olasılığı aılar. "Başka bir deyişle, belirli bir durumda bir
insıın doğru değerlendirme yapomı,y-oı,sa ve elindcn geldiği kadar insanın değerine za-
rar verıneıTıek istiyorscı şöyle şöyle davranırsa, bu değere zarar vermemesi daha olası-
dır, der bize bu tür ilkelers. Ama çeşitli örneklerin de bize gösterdiği gibi, bu ilkelere
uymak insanın değerine zarar da verebilmektedir.

2 İoınna Kuçuratli"'Ah]ak ve Kııvraınları", Llludag Konuşnıaları, Türkiye Felsefe Kuruınu Yayınları, l988, An-
kara. ss. 29-30.

3 İ. Kuçuradi, "Norırılırın Bilimsel Teınel]entliri]ebilirliği", Ça.çıı Ola,-ları Arıısııııltı, Şiir-Tiyaıro Yıyınları,
l9E(), Ankara, s. ltJ7.

.1 İ. Kııçuradi, a. g. y., s. l89.
5 İ. Kııçurıtli. a. g. y., s. l87.
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V. Meslek Etik Kodlarının İşlevi

Bir meslek etiğinden, daha doğrusu bir ınesleğin mensuplarının kaışı karşıya kaldık-
ları etik sorunları çözmede etikten beklenebilecek olan, yıışananlardaki etik sorunları gör-
n-ıe ve ayrlınlatma bilincinin kazandırılması; kişilenn erik eğitimiyle bunu yapabilecek ha-
lc getirilınesi ya clır bu yönde geliştirilmesidir. Bu da etik ilişki, eyleıı, değerlendirme ve
cicğcr/değerler konularında bilgi vermekle; sijz konusu meslekte yaşanan etik sorunlann
,-örnek durumlardırn hareketle- tartışılması yoluyla yapılabilir. Bunun ötesinde bir felse-
1e disiplini oian ctik her tek duıumda geçerli olacak bazı değerlendirme ve davranış nom-
laı-ı vereıneyeceği gibi; belir]i durumlarda nasıl davranılacağına ya da davranılmayacağı-
na ilişkin noımlar da getiremez. Olsa olsa bu türden hazır normlarla değerlendirme yap-
manın ne olduğunu bize söyler; bu normların türetildiği yerleri gösterebilir.

Bu nedenle bir ıneslek mensubunun örneğin bir gazetecinin, bir öğretmenin, karşı-
laşabileceği belirli durumlarda nasıl davranması ya da nasıl dırvranmaması gerektiğini
bıldiren gazetecilik ya da öğretmenlik için ahl6k ilkeleri (ıneslek davranış kodları) ge-
liştirınek etikten beklenebilecek bir şey değildir. Ama etikle bu ilke]ere bakabilir ve
bunlara ilişkin olarak şu saptamayı yapabiliriz: Bu türden değerlendirme ve davranış
norn-ıları belirli tipten durumlara ezbere uygulanarak doğru değerlendirmelerde bulunu-
laınaz, bulunulsa da bu tamamen rastlantısaldır.

O zaman bu türden ilkelerin, meslek ahlak kodlarının işlevi nedir? Bu soruyu da,
1ıu yırzıda değer ve etik görüşlerine6 dayandığımız İ. Kuçuradi'nin gazetecilik meslek
i]kelerine ilişkin söyledikleriyle yanıtlayalım, -alıntıda geçen gazetecinin yerine bir
başka meslek mensubunun konulması, gazetecilik ile söz konusu mesleğin işinin getir-
diği farklar dışında, söylenenin doğruluğunu etkilemeyecektir-:

"Öyleyse (etik) ıneslek ilkelerinin işlevi nedir? Bir meslek mensubu, bizim duru-
mumuzda bir gazeteci. herhangi bir nedenle (nesnel ya da öznel bir nedenle), mesleği-
ni mesleğin aınacına uygun bir biçimde yapabilmek için, doğru bir değerlendirme ya-
pamıyor, belirli bir durumda ne yapacağına karar veremiyorsa, bu ilkeler yararlı olmak-
tadır. Böyle bir durumda -bu tür durumların sayısı hiç de az değildir- bir gazeteci, uy-
gıııı bir biçiınde çıkarılmış bir gene1 ıneslek nonıunu duruma uygulayarak doğru bilgi-
lerııne l-ıakkının korunması olasılığını -ama yalnızca oiasılığı- yükseltebilir; ama bu,
oııun o tek durumda değerlere zarAr verffıe olasılığını dışarda bırakamaz. Bu tür durum-
lar için ıneslek ilkeleri gereklidir; aııa bunun da ötesinde, her meslekte sorunrsuz insan-
lar buluı,ıabileceği için bu tür etik ılkeler gereklidir"7.

6 Ilkz. İ. Kuçuracli, İnsan ı,ı, De gcrleri, (Tiirkiye Felsel'e Kuruı-ı-ıu Yayıııları. l998,2. bs, Ankara) ve 6ıil, Türki-

1e l;elsele Kııruıııu Yayınları, l996^ 2. bs., Ankara).
7 İ. Kuçıııa<Ji, "Miscelırnea on 'H,lhics antl Conteııporarv Journalism", l|ıncl Drıyrtınıııı,ı' ,-a Arnıııgun, Menleşe.

()1,ı (etl.). lIıcettepe (jniversitcsi Yayını, l99{l, Ankara, s. 18.
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