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ÖZ
Felsefe-Tıp ilişkisi

(ontoloji),

yöntcın

ve

değer

ten1ellendiriln1csine olanak
gclişiın

göstennesine

döncındc, tıp

ve

in1gesinin
bakışın

bilgisi

olgu ve deneye

Hekim

pazarianan bir

tıptaki

Günüınüzde tıp

değer

taşımaktadır.

(pozitif)

biliınsellik.

kaybını

ve bütünsel

aşınmış

doğa- insan

hizmetine

insana

dönüşn1esL

dönüşınesi, uznıanlaşma,

salt

Sonuçta, hekim ahlaki öz denetimini

dönüşmüştür. Tıp etiği

giderememekte, etik

dersleri ve etik kurul

sorunları

teknolojik bir karakter kazanmakla ruhunu

çözeınemektedir.

kaybetmiştir. Tıbbın

olan felsefeyle yeniden temeliendirilmesi ve hekimin felsefi
kazanınası

farklı

Modern

şöyle sıralanabilir:

sağlık

bir hammadde ve kazanç nesnesine

bilgisi

bilimsel ve etik

birçok etken nedeniyle

yitirn1iştir. Tıpta insancıllık

yitirip etik kurallarla denetlenen doktora
cezaları

ahlakı

sonuçlanan bu sürecin genel özellikleri

dayalı

tıbba varlık

ülke ve kültürlerde

kimi evrensel özellikler de

matematikselleşmesi, tıbbın

hastanın işlenebilen

Felsefe;

açısından katkı yapmış; tıbbın

uzaklaşmıştır.

büyük oranda

yitiıniyle

başlamıştır.

sağlaınıştır. Tıp etiği, farklı

karşın,

felsefeden

saygınlığını

antik dünyada

bakış açısını

ruhu

yeniden

gerekn1ektedir.

lll

ABSTRACT
The relationship between philosophy and medicine began in ancient \\-·orld.
Philosophy~

has contributed to medicine in terms of presence ontology, method and

value knowledge; has enabled scientific and ethical base tür medicine. Medical
ethics document has some universal features despite having a difTerent
in differcnt countrics and cultures. In the modern era medicine has
the philosophy. The physician

nıorals

developınent

nıoved

away from

has been eroded because of many factors and

has substantially lost its respectability. General features of this process which endcd
up in loss of
follows: the

huınaneness

ınathcnıatical

in medicine and holistic nature-human image are as

point of vicw on human; turning rnedicinc into a health

service which is bcing markctcd, the patient has become a raw material that can be
proccssed and be an objcct of income, specializing, pure (positive) scientificity based
on case and experiment. Eventually a physician has turned into a doctor which has
lost his moral self-eontrol and has controlled by ethics rules. Medical ethics courses
and the punishmcnts of ethics committee can't resolve the loss of value in medicine
and cannot solvc medical ethics problems. Today medicine has lost its soul by
gaining a technological character. Medicine need to be retixed with philosophy
which is the spirit of its and physicians need to regain philosophical perspective.
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ÖN SÖZ
Tıp

sıkıntısını

felsefesi ve felsefe-tıp ilişkisi ülkemizde az çalışılmış konulardır. Kaynak
çeviri kitaplarla gidermeye çalıştıın. Çalışmada felsefe-tıp ilişkisini

tarihsel ve tıp ctiğini felsefi bir bakış açısıyla kavraınaya; günün1üzdc tıbbi değer
alanında yaşanan ikilcınleri

ve

değer aşınmasını

bu

bağlanıda

ele almaya özen

gösterdim. Felsefenin bir işi de ilgilendiği alanı sorgulamak, onun kavramlarını
tarihselliği

içinde eleştirrnek ve söz konusu alanın kendini ten1ellendirmesi için ona

bir varlık öğretisi (ontoloji) ve yöntem sunmaktır. Tıp da biliınsel ve etik temellerini
oluştururken

felsefenin bu katkısından payını aln1ıştır.

Çalışmada tıbbın biJiın-etik

öncesi dönemden bilimsel-etik döneıne geçişinde

felsefenin etkisini kısaca araştırmaya çalıştım. Felsefe öncesinde tıp, sözcüğün tam
anlaınında biliınscl değildir.
edileıneycceğine

Yine felsefe öncesinde bir ahlak felsefesinden (etik) söz

göre, tıp-etik ilişkisi ancak felsefenin ahlakı sorgulamasından sonra

ortaya çıkabilirdi. Antik dünya kültürlerinin akıp birleştiği ve dönüştüğü Grek
uygarlığında, tıp,

felsefenin sunduğu varlık anlayışı ve yöntem ortamında bilimsel-

aşamaya ulaşınıştır.

etik bir

Çalışmamda

daha sonra genel olarak ahlak-etik ayrımını yapmaya ve

konumuz açısından önemli olan bir etik türünü -kural koyucu (normatit) etiği
araştırdıın.

Bu etiğİn bir alt türü olan kuramsal normatİf etik, insanlar (ve hekimler)

için bir değer bilgisi, yaşan1 biçimi ve genelibiçimsel bir uygulama kılavuzu sunar.
Böylece insanların (hekimlerin de) kendi ahlaklarını ve meslek etiklerinin kuramsal
çerçevelerini oluşturmaları için olanak sağlar. Öteki alt türü olan uygulamalı
normatİf

etik, kuramın çeşitli yaşam ve meslek alanlarında nasıl uygulanabileceği

üzerinde durur.
Çalışmada karşılaştığım

bir sorun, nasıl olup da bir olgunun değerin konusu

durumuna gcldiğiydi. Açıkçası bu sorun üzerinde daha önce düşünmcıniştim. Sorunu
çözmek için etik sorunun ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını. nesnel bir duruınun
özne ve özneilikle

nasıl ilişkitendiğini

araştırınaya çalıştın1. Tıbbi

ve

tıp alanında

ortaya

çıkan

etik

sorunları

etik sorunların artma eğilin1i ilc hekim ahlakında ve

tıbbın temel değerlerinde (özellikle insancıllık/insan sevgisinde) bir aşınn1anın koşut
gittiğini

saptamak ilginç bir durum ortaya çıkardı. Bu sürecin aşağı yukarı beş yüz

V

yıllık

bir değişimin (özellikle tıbbın insan öznesine matematiksel yöntemlerle

eğilmesi

ve onu

nesneleştinnesinin)

ürünü

olduğu

söylenebilir.

Daha sonra tıbbın temel kavramlarını ahlak/etik bağlamında felsefi bir
tutumla ele aldım. Günlük dilde sıklıkla kullanılan hekim, doktor, sağlık, hastalık vb.
kavramları araştırdım.

Hekim

yüksek bir ekonomik sektöre
oynaınış

ahlakı/tıp etiği
dönüşmesi,

hekimin

gibi görünmektedir. Pazar için üretin1

uzmaniaşma

tartıştım. Tıbbın kazancı

ikilemini

değer

yapılan

yitiminde ciddi bir rol

ekonomik alanlarda

yaşanan

ve yabancılaşma, tıp alanında da seçilebilınektedir. Böylece bireysel ve

toplumsal iyiliği amaçlayan klasik tıbbın yerini, sağlığı sennaye birikimi elde
etn1enin bir

olanağı

Tıbbın

olarak gören modem

bilimsel-etik nitelikler

tıbbın aldığı

söylenebilir.

kazanmasını

sağlayan

felsefenin n1odern

dönemde tıp alanından aşamalı olarak dışlanmasıyla, tıbbın bu niteliklerini yitirdiği
gözlemlenmektedir. Hekim ve
hekim

ahiakından

sorgulamalı,

tıp saygın

ulusal ve küresel

sağlık politikalarına

kadar tüm alanlar kendini

geleneksel ve yeni değerleri birleştirınelidir. Tıp bunun için daha üst bir

düzlemde fclsefeye yeniden gereksinim
Tıp etiği

üzerine telseti bir

aşamalarında konuşmaları

yararlandığım

ve

çalışn1ayı

sorularıyla

Tez

hocaının

sorun olarak görmesi ve felsefi bir
aynı

duymaktadır.

bana

yolumu

düşündürten

ve

çalışnlarnın çeşitli

aydınlatan, konferanslarından

çok

tez danışmanım hocam Prof. Dr. Cengiz ÇAKMAK'a içten saygı ve

teşekkürlerin1i sunarıın.

ben de

konumunu yeniden kazanmak istiyorsa,

araştırma

sorgulaınadan

çalıştım.

yolu izlemeye

BA YRAKTAR'a ve

temel tutumu, önüne çözüm olarak
geçirmesiydi.

Çalışınama

Eliınden geldiğince

katkılarından

görevlisi Murad OMA Y~a

konulanları

teşekkür

dolayı

Beyza

ederim.

Çalışınam süresince beni destekleyen eşim İnci Aydın ÇOLAK ve oğlun1 Tan

Sümer ÇOLAK'a sevgi,

saygı

ve

teşekkürlerimi sunarım.

Dilerim bana

verdiğiniz

zamanı boşa harcamamışımdır.
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GİRİŞ

I Iangi felsefe disiplininin, felsefenin temel disiplini sayılma~ı gerektiği sorusu
sorulmuş

ve

yanıtı aranmıştır. Varlığı araştıran

sınırlarını

ve nasıl bildiğimizi araştıran epistemelojinin mi; yoksa düşünmenin (ve

kimi filozotlara göre

varlığın) yasalarını

ontolojinin mi; bilginin

inceleyen

nıantığın mı

daha

kaynağını,

teınel olduğu

tartışılnııştır. Bu soruya verilen yanıtlar çağa ve tilozoflara göre değişir. 1 Yaşamın
anlamını ve ahlakı sorgulayan ahlak felsefesini Konfüçyüs'ten (M.

Ö. 55 1-479) ya da

Sokrates'ten (M. Ö. 469-399) başlayarak felsefenin temel bir disiplini saymak da
2

olasıdır.
tıp

Ancak

söz konusu

olduğunda

farklıdır.

durum

Ahlaktan ve ahlak

felsefesinden beslenen bir tıp etiğinin tıbbın temelinde yer aldığı tartışmasızdır. Ama
nasıl

etik

bir tıp ctiği? Çalışmamızda öncelikle ahlak ve etiğİn sınırlarını çizmeye, ahlakayrımını

ve

bağlantısını

anlamaya; ikinci olarak

incelemeye; üçüncü olarak temel

tıbbın

tıbbi kavramları sorgulayıp

ahlak ve etikle

ilişkisini

ilişkisini

kurmaya

etikle

çalışacağız.

Felsefe ağırlıklı olarak teorik bir alansa da;
dayanır. Tıpta

teori, pratikle iç içedir ve

pratiğin doğrulanıasından

pratiğe

tıp,

teori ve pratiğin birliğine

yol göstermesi beklenen teori,

geçmek durumundadır. Belki felsefe için de benzer bir şey

söylenebilir. Denebilir ki, felsefe de pratikten ayrılamaz. Çünkü, felsefe hem evreni,
hem de insanı açıklamaya çalışırken gözler, bakar (temaşa eder), sorgular ve araştırır.
Felsefenin başlangıcı olan doğa felsefesi evreni (makrokosmos) spekülatif bilimsel
bir çerçevede anlaınaya çalışırken, insanın (mikrokosmos) bilimsel kavranışı için
temel hazırlar. Felsefe, varlığın temelindeki hakikatı ve insanın doğadaki yerini
anlanıak,

insan var oluşunu anlaınlandırmak çabasını sürdürürken, insanın bedensel-

tinsel sağlığını bir varlık kavrayışına oturtmak isteyen tıpla yakınlaşır.
Tıp, felsefeden eskidir. İnsanlar felsefenin başlangıcından çok önce doğunı,
hastalık, ölüm, sakatlık üzerinde kafa yorınuşlar, gözlenıler yapnıışlar, denemeyanılma

1

yoluyla ilaçlar ve tedavi

Hcinz llciınsocth, Felsefenin Temel Disiplinleri, Çeviren: Takiycttin Mengüşoğlu, 3. Basım.
Ankara, 2007
William Frankena, Etik, Çeviren: Azmi Aydın, imge Kitabevi, Ankara, 2007, s. I

Doğubatı Yayınları,
1

yolları geliştirmişlerdir.

Başlangıçta

tıbbi

bilgi dinsel ritüellere/büyüye ve halk uygulamalanna

dayanınaktadır. 3 İnsan toplumunun evrinıi düşünüldüğünde, bilimsel olmayan tıbbın
geçerliliğini sürdürdüğü bilinınektedir. Uygarlığın başlangıcından

çok uzun süre

tıp uygulamaları sürmüş;

sonra bile geleneksel
doğuşundan
tenıci

sonra,

tıpta

köklü

ve etik bir çerçeve

doğrudan/dotaylı

değişiklikler nıeydana gelmiş,

tıp

bilimsel bir

değişinıde

felsefenin

zamanla

kazanmıştır.

değişim

Acaba bu

ancak Antik Yunan felsefesinin

bir etkisi

rastlantısal

olmuş

mıdır?

Yoksa bu

mudur?

Çok n1erkezli (Tvlilet, Efes, Kroton, Elea, Sicilya, Abdera, Atina) Antik Yunan
felsefesi

incelendiğinde

görülür ki, bilimlerin

anası

olan felsefe geleneksel

etkileşerek, tıbba bilimsel ve etik katkı yapmıştır. Bu nasıl olanaklı olınuştur?

Felsefe, el

attığı

her

tcmellendirilmiş sağlan1
dönüştürür

alanı

bir sorgulama sürecinden geçirir,

bir bilgiye

ulaşmak

yönteınli, sisteınatize

ve

tıpla

4

sanıları eleştirir

ve

ister. Böylece kendinden önceki birikimi

bir bilgi elde eder. Bilimsel bilginin temel

özelliği, doğadaki olay ve süreçleri, başka doğal olay ve süreçlerle açıklaınasıdır. 5

Yazılı tarih/uygarlık öncesi insanın doğuın, yaşam, hastalık, tedavi, ölüm
6

konusunda tutumu
kimi

kalıtlar

uygarlık

nasıldı?

bırakan

aşamasına

insanhiliın

Bunu,

geçmişte yaşayıp

toplulukların

geçmeden

izini

araştıran

günümüze

ulaşan

(antropoloji)'den yararlanarak anlamaya

Hastalığın insanı

güçsüz

yeryüzünden silinen, ama geride

düşürdüğünü,

kazıbilim

ilkel

(arkeoloji)'den ve

toplulukları

araştıran

çalışabiliriz.

ölümün de

yaşanıason verdiğini

gören

ınsan bunu anlamaya çalışmış olmalıdır. İnsan, yaşamındaki oluınsuzlukları kötü

ruhlara

ya

da

kendisinin

yanlış

eylemlerinin

tanrılarca

cezalandırılmasına,

oluınlulukları da iyi ruhlara ve yaptığı doğru işlere bağlar. Örneğin, ölülerin ya da

avda öldürülen

hayvanların ruhları,

öldürenlerden

intikaın alnıak aınacıyla hastalık

~ Alhert R. Jonsen. A Short History of Medical Ethics, Oxford University Press, New York, 2000,
p. ı
.ı Burada artık doğru olmadığı bilinen, insanlık değerlerinin bir mirasa dayanmaksızın birdenbire

Antik Yunan uygarlığında ortaya çıktığını ileri süren bir mucizeden söz etmiyoruz. (Bakınız: Azra
Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Rcınzi Kitabcvi, istanbul, 1972, s. 8)
5
Bilimsel bilginin diğer özellikleri; dcnctlenebilnıe/sınanabilme (yanlışlanabilmc/doğrulanabilme),
yinelencbilmc, gelişcbilme, tutarlılık ve nesnelliktir.
6
Uygarlık öncesi-uygarlık ayrıınında, şehir devletlerinin kurulması bir sınır olarak kabul edilir.
Bugünkü bulgulara göre, uygarlık, Aşağı Mezopotamya'da kurulan Sümcr kent devletlerinde yakl~şik
M. Ö. 3500 yıllarında başladı.

2

Eğer hastalığa

ya da ölün1e neden olabilir.

neden olan kötü ruh ya da kötülük bilinir,

ya da tahmin edilebilirse, onu yatıştırmanın bir yolu bulunabilir. Totemi yapılıp ona
tapınılabilir

ya da ona adak sunulabilir. Böylece sonuçtan nedene gidilir ve nedeni

ortadan

kaldırmak

için

sürecin

anlaşılması

ve

sayılan insanlardır.
sağlığa

iyi gelen

ruhları

ve

sağlığı

biriktirdiği

düşünmek

daha

otları

hastalık

yollarını

bilmekle kalmazlar,

tanırlar.

da

Belki de,

topluluğun

ve tedavi bilgisinin bu insanlarda

Tıp

uygundur.

Bu

yol gösterenler, büyücüler ve bilge

etkilemenin

bozan zehirli

sağlık,

işleme girişilir.

güçleri ikna edecek bir

uygulanmasında topluluğa

Büyücüler,

şifalı

deneye deneye
toplandığını

kötülüğü doğuran

ağacının

tohumu

deneıne

bu

yanılnıa/doğrulan1a toprağında tilizlenmiştir.
tıp

Acaba buna
Diyebiliriz ki

tıp,

insan

deınek

ne kadar uygundur?

sağlığı

ve

hastalıklarını,

Tıp

nasıl

tanımlanabilir?
sorunlarını

bedensel ve ruhsal

kendisine konu yapan, hem öznesi hem de nesnesi insan olan, teorik ve pratik bir
Tıbbın

disiplindir.

olmasının

bir disiplin, bir bilim

kavramları,

kendine göre bir yöntemi, kendine özgü
olmasıdır.

Böylece

farklılıklar

uygulamada
Bu
genelgeçer

olmadığı,

öznel

olduğu

çıktığı,

bilimsel

insanların

güçlerle,

hastalığın

günahın cezalandırılmasıdır.

nedenle ortaya
nedensellik

Yazılı

içinde ele

çıkınakta,

bağı,

insan

tarih/

uygarlıklardaki tıp

hekimden hekime

edinıne

yayına tarzı

ve

değişmez~

dayanan halk ve büyücü
söylenebilir;

tıbbın

aına tıbbın

ancak

tıbbi

uygulan1alarının

da bu iki kökten
tıbbından

köken

gözledikleri

yaşam

bu büyü ve deneyimler

kendilerinde ve
tanrılarla,

Bizim

diğer canlılarda

insanın yaptığı

çalışmarnız açısından

sağlık,

düşünce

uygarlık

bilgisi ve

soınıç ilişkisi

uygulamalarını

tıp,

yanlışlığın

ya da

burada önemli olan nokta,

hastalık

öncesinde de bir
nedensiz

değil,

bir

içinde meydana gelmektedir. Bu

ve eyleminin konusu
döneminde

bir

uygarlık

ölüm vb.nin

alınmasıdır. Başka deyişle,

bir neden

ilişkilendirdikleri

ruhlarla, cinlerle vb.

nedenlerinden biri,

hastalık,

bilimsel olmasa da,
bağı

bilgi

biri, onun

doğrudur.

doğaüstü

bilinir. Buna göre,

koşullarından

söz konusu olabilir.
geleneğe

Bu dönenlde

nedensellik

kuralları

sözlü

da bir o kadar

süreçlerini,

ana

bağlamda

beslenerek ortaya
aldığı

tıbbın

temel

oln1aktadır.
başlamadan

önce,

çeşitli

döncın tıbbının

tipik

özelliği

felsefe

kapsar. Bu

3

teoride mito1oji, din ve inanç; uygulamada gözlem ve deneme-yanılma temelli
olmasıdır.

Bu döneınde egemen bakış dogmatik, uygulama gelenekseldir.
çıkmamışken, insanın sağlık

Felsefe henüz tarih sahnesine

ve

hastalıklarıyla

ilgilenen tıpta felsefi bir yanın olduğu söylenebilir mi? Eğer varsa, felsefe öncesi
tıbbın

içinde örtük olan felsefi tohum nedir?
Tıp

tclsefeyi

etkilemiştir.

"Gerçekte,

Hipokrat

[M.

Ö. 460-370]

ve

meslektaşlarının filozoflardan etkilendiklerinden daha fazla; Platon [M. Ö. 427-347],

Aristoteles [M. Ö. 384-322], Stoacılar ve Epikürcüler; IIipokrat'tan etkilennıiş
görünürler." 7 Bu etkide hazırlayıcı bir süreç olarak felsefe öncesindeki tıbbın
karakteristik özelliklerine bakmakta yarar vardır. Felsefe de tıbbı etkilediğinden,
sonraki adım felsefe döneminde felsefe-tıp etkileşimini araştırınak olacaktır.
Yazının icadıyla, çeşitli

görüyoruz.

Bilim

öncesi

ya

belgelerin yanında tıbbi belgelerin de yazıldığını
da

diyebileceğimiz

önbilimsel

ilk

çalışmalar

8

Sümerlilerde karşımıza çıkar. İlk uygarlıklardan kalan bu belgeler, bizi felsefeye ve
bilinıscl

tıbba

uygarlığında

bağiayabilecek

bilgi

mirasının

olmaktadır.

Sünıer

hizi felsefeye bağlayan ikinci bir nokta buluruz. Sümerliler sınıtlama

yöntcnıini geliştirmişlerdir.

giren ilk toplum

olduğu

Sümerlilerin

hastalıkları

ve

ilaçları sınıflama çabasına

bilinmektedir.

''Siiıncrliler

birçok konuda özellikle tabii ilimieric dil

unsuru olan

sınıflama

Listeler ilmi

prensibini

adıyla anılan

bu

geniş

çalışmalarında

ölçüde ve sistemli bir

araştırmalan arı

faal iyct örnekleri arasında saymak doğru olur. ''

7

ilk belgeleri

ilmi

temel

incclcınc

şekilde uygulamışlardır.

çalışınaya yaklaşan

en eski ilmi

9

Jons~n, A Short History of Medical Ethics, s. 8

ıı Samud Noah Kranıcr, Tarih Siimcn.Jc Ba~lar, Çeviren Hamide Koyukan, Kabalcı Yayınları,
İstanbul, 1998
CJ Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı'nın M ısırlllarda ve Mezopotamyalılarda Matematik, Astronomi ve
Tıp Adlı

Eserinin

Muhtasarı, Muhtasarı Hazırlayan:

Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi

Yayını,

Mübahat Türkcr-KüycL Atatürk Kültür, Dil ve

Ankara, 1996, s. 4

4

Sınınama

hem

felsefede,

hem

Süınerlilerin sınıflan1a yapmasını "arı
değerlendirmek,
biçiınindc

de

de

bilirnde

kullanılan

bir yöntemdir.

ilmi çalışmaya yaklaşan" bir etkinlik olarak

(bilgelik sevgisi olan felsefe, bilmek için bilrnek -arı bilim-

tanımlanabileccğinden) Süınerlilerin çabasında

felsefi bir yan bulmak

olanaklıdır.

Ancak Mezopotamyalılarda sınıflaınanın salt bilimsel ya da teorik bir amaçla
yapıldığı

söylenemez. Bu yöntem daha çok günlük (toplumsal ve bireysel)

yaşamın

gereksinimlerini karşılan1ak amacıyla kullanılmıştır. Bu nedenle, bu çaba bilimsel ya
da telseti olarak değerlendirilemez. Ama sınıflama çabasının bin yıllar içinde değişik
kültürlerde ortaya çıkıp gelişerek felsefe ve bilime bir yöntem sağladığı söylenebilir.
Mezopotamya tıbbının özellikleri nelerdir? Bu alan konumuzun dışında kalsa
da, kiıni noktalara dikkat çekmek yararlı olabilir. Örneğin, günürnüzde de tıbbın
sİnıgesi

olan, biri hastalığı öteki tedaviyi teınsil eden, bir sopaya sarılmış iki yılan

ligürünün Grek kökenli ve Asklepios'un simgesi
kökenli

olduğu

ve Sümer

siıngelediği anlaşılmıştır.
Uygarlık
uygarlıklardaki

tanrılarından

biri olan "hayat

ağacının

beyi"

Ancak

Sünıer

Ningişzida~yı

10

döneminde,
tıpların

olduğu sanılıyordu.

gerek

Mezopotamya

temel özelliklerinden biri,

tıbbı,

gerekse

hastalığın

de

diğer

bir nedenle ortaya

çıktığı kabulünün uygarlık öncesi döneınden devralınmasıdır. Örneğin, Süıner
tıbbında hastalığın

uygun

nedeni ahlaki nedenler, cin çarpınası, büyü~ tanrıların isteğine

davramnamak/yaşamamaktır.

Hastalanan

kişi

bir suç

işlemiştir.

Hastalık

da

bir cezadır. Sümerliler hastalıkların çeşitli cinlerin bedene girmesiyle oluştuğuna
inanıyorlardı.

Bu inanç günümüz tıbbıyla karşılaştırıldığında anlamsız gelebilir.

Ancak burada önemli olan nokta,
bir

şeyin

bedene girmesiyle meydana

kurulmuş
sayılabilir.
ağaçsa~

10

değindiğimiz

bu

gibi,

geldiğinin

hastalığın

kabul

bir nedenle,

edilnıcsidir.

dışarıdan

Nedenler üzerine

bu inanç, nedenleri/ ilkeleri araştıran felsefi düşünınenin bir çeşit öncülü
Felsefe eğer çeşitli biliınleri meyveler biçiıninde kendinden çıkarmış bir
ağacın

tohumu da mitolojide

aranmalıdır.

Muazzcz ilmiye Çığ, Ortadoğu Uygarlık Mirası-2, Kaynak Yayınları. istanbul. 2003, s. 189

5

tıbbında

Mezopotamya

hastalık

doğal

açıklanınaktaydı.

nedenlerle de

Örneğin, sıcak, soğuk, yemek, zehir hastalık yapabil irdi. ı ı

Elbette doğal olayların

kendisi de tanrılardan bağımsız değildir. Dolayısıyla dinsel ve doğal etkenierin
Mezopotamyalılarda hastalık

nedeni olarak kabul

Mezopotamya'da dinsel
olduğu

politeizm)

inancın

insanbiçimci

Tanrılar,

bilinmektedir.

edildiğini

söyleyebiliriz.

çoktanncılık

yaratılışından

evrenin

(antropomorfik
beri onu yöneten

yasalar, kurallar ve düzenlenıeler yapınışiardı ki, bunlara "me" denmekteydi. 12
Süıner

mitolojisine göre

evrenin ana

yasalarıdır

tanrıların

ve

da uymak zorunda

korunaklı

levhada (levh-i

olduğu

yasalar

vardı

ınahfuz) yazılıdır.

ki, bunlar

Burada bizim

için önemli olan nokta, değişken tanrı ve insan davranışlarının arka planında,

değişmeyen bir yasalar bütünü olduğu düşüncesinin varlığıdır.
değişen

Felsefe de, buna benzer biçimde,
aramıştır.

ilke/töz(ler)

hekiınlerin hastalıkları
almasıdır.
şeyin

Burada

tıbbın

bir nedene

bağlı

görüngülerin gerisinde

gelişimi

açısından

olarak ya da bir nedensellik

çıktığı düşüncesi,

düşüncesi,

felsefe

öncesi

ya da ortaya

çıkan

her

bağı

içinde ele

tutacaktır.

şeyin

devralınmıştır,

dönemden

değişmeyen

önemli olan nokta,

Felsefi dönemde nedenlerin incelenmesi önemli bir yer

bir nedenle ortaya

olduğu

13

Bir

bir nedeni

demek

yanlış

olnıayacaktır.

Mezopotamya ve

diğer

tedavisinde nedene göre bir yol
vb.)

ınüshiller,

kusturucular vb.) hangi

maddesinden,
yapılabilir.

12

11

dinsel

yolların

farklı

Bu

oranlar

bakışın

bin

hastalıklara

iyi

Burada oran

düşüncesi

kullanılarak

ve

yıllar

içinde

özelliği, hastalık

(dua, muska, adak, büyü

otlar listesinin

geldiği,

Süınerlilerden

nasıl

ve ne oranda

önemlidir. Çünkü. bir

çeşitli biçİnıler

değişerek.

bir

ilaçların (ınerhenıler, şerbetler,

bilinmektedir. Bu listelerde hangi

hazırlanacakları yazılmıştır.

ve

izlennıesi,

tıpların başka

yanında, kinıi ilaçların kullanılınasıdır. Şitalı

Akadlılara geçtiği

11

felsefe öncesi

soyut

vererek

farklı

düşünnıeyi

başlangıç

nesneler

ve felsefeyi

Ord. Prof. Dr. Aydın Sayıh'nm M ısırlllarda ve Mczopotamyahlarda Matematik, Astronomi
Tıp Adlı Eserinin Muhtasarı, Muhtasarı Hazırlayan: Mübahat Tiirker-Küyel, s. 86
Kraıncr, Tarih Sümcrdc Başlar, s. 129- ı 33
A.c., s. ı 08, 128 vd.

6

etkilediği, kimi tilozofların

doğadaki nesne çokluğunu, ilkenin/temel öğelerin farklı

14

oranlarda bir araya gelmesiyle
Elimizdeki en eski
kalmadır.

açıklamasına

tıp

bulunduğu

etkide

belgeleri Mezopotamya'da

ileri sürülebilir.
yaşamış

Sümerlilerden

Yine tıpla ilgili bilinen en eski yasalar da Mezopotamya kökenlidir. Babil

kralı Hammurabi'nin (M. Ö. 1728-1686) yazdırdığı 282 maddeli anayasanın 215-

223.

ınaddeleri

cezaları anlatır.

hekimin, 224-225. n1addeleri veteriner hekimin
15

alacağı

ücret ve

Bu maddeler tıp hukukuyla ilgilidir.

Özellikle Ebers ve Sn1ith (M. Ö. 1550 dolayiarına tarihlenen) papirüslerinde
Mısır tıbbıyla

ilgili önemli bilgiler

vardır.

Belgelerden

ayrıldığını,

hekiınlerin

hekimlerin

yazdıkları

öğreniyoruz.

Greklerce Hermes Trismegistus olarak bilinen

sanatı

icat

ettiğine,

bildiğine inanılırdı.

devletten para
reçetelerin

tanrıların

aldıklarını

Mısır'da tıbbın branşlara

aynısını

sırlarını,

Thoth'tan rahiplere

Hitit

tanrıların cezalandırrnası,
tıbbında

Hititiiiere göre,

hastalıkların

geçtiğine inanılan

Hititiiierin bireysel

cinlerin

yaptığı

16

tcmizliğe

kişisel

temizlik maddeleri

aybaşı

kanaınası,

nedeni

yaşamış

Thoth 'un bilim ve

bilgi,

tapınaklarda,

gizli

Mısır tıbbında hastalıkların

kötülükler biçiminde

sıralanır.

bağı kurulduğunu

temizliğin olmaınası,

görürüz.

cinler ve kara büyüdür.

çok önem verdikleri, bu amaçla banyolar

kullandıkları

olduklarını

yükümlü
tanrı

başarılı

nedenlerini ve tedavilerini

da mitolojik-dinsel bir nedensellik

hastalıkların

geçmişte

yazmakla

kitaplarda yasalaştırılır, korunur ve öğretilirdi.
nedenleri

ve

bilinmektedir. Birçok

şey

inşa

ettikleri,

(cinsel

ilişki,

hastayla temas vb.) kirlenmeye neden olabilir ve bunlardan

arınmadan tapınma tanrıları kızdırır~ hastalığa yol açar.

17

ı.ı Empedokles'te oran ve Platon'da orantı evrenin kuruluşunda önemlidir.
15
Mebrure Tosun-Kadriye Yalvaç, Sunıer, Babil, Assur Kanunlan ve Ammi-Şaduqa Fermanı, 3.
Baskı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. 2002, s.
206-207
(Örneğin, Madde 215 şöyledir: "Eğer bir hekim, ağır yaralı bir adaını bronz neşterle ameliyat edip,
adamın hayatını kurtarırsa (yaşatırsa) veya adamın alnını veya şakağını bronz neşterle açıp, adamı
yaşatırsa I O şekcl gümüş alacaktır". 216. Maddede ameliyat edilen kişinın muskenum sınıfmdan
olması durumunda ücreti n 5 şekcl, 2 I 7. Maddede köle sınıfından olması durumunda 2 şekel olacağı
yazılmıştır. 2 I 8. Madde cezayı düzcnlcmcktcdir: Eğer ''adam" (üst sınıf üyesi) ameliyat sonrasında
ölür ya da kör olursa, "hekimin bileklerini keseceklerdir.'' 2 ı 9. Maddede hekim, ölen kişi köleyse,
karşılığında bir köle vermekle sorumlu tutulmaktadır.)
16
Amoldo Mondadori, Tıp Tarihi, Çeviren: Nilgün Güdücü, Khalkedon Yayınları, İstanbul, ı 998,
s. ı2
17
Gaye Şahinbaş Erginöz, "Maddi Kültür Belgeleri ve Çivi Yazı Tabietiere Cöre Hititler
Devrinde Anadolu'da Tıp", Yeni Tıp Araştırmaları-S, İstanbul, ı 999, s. ı 30

7

İran tıbbında sağlığın iyilik tanrısı Alıura Mazda'dan, hastalığın kötülük tanrısı
kaynaklandığı

Ehrimen'den

kabul edilir. Bu mitolojik temellendirmede, ahlak ile

tıp

(iyilik ve sağlık) kavramları arasında bir ilişki kurulmaktadır. Bu iki tanrı arasında
sürekli bir savaşım vardır. Zerdüşt (M. Ö. 628?-55 ı?) kökenli bu inançta, İran
bilgeliği

tıbbın

ile

öneınlidir.

iç içe

Hastalığın

geçtiğini

görürüz. Bireysel ve toplumsal ten1izlik çok

yalnızca

nedeni

değildir.

kötü ruhlar, cinler, kara büyü

llastalık, insanların temiz olmamaları nedeniyle Tanrı'nın verdiği bir cezadır. ıx

Felsefe

döneınine gelindiğinde felsefe-tıp etkileşimi

uygarlıkları)

ve Grek

hemen hemen

eş zaınanlı

ortaya

üç

uygarlıkta

çıkmıştır.

(Hint, Çin
uygarlık

Bu üç

arasında önemli benzerlikler ve ayrımlar söz konusudur. Homeros~un (M. Ö.
yüzyıl)

eserlerinde,

beyliklerinden kalan
ahiakla iç içe
tanrısal

geçtiği

Hint

vedalarında

yazılardaki

ve

imparatorluk

öncesi

Çin

feodal

tedavi söylencelerinde mucize, büyü ve

görülür. Hem Hint, hem de Grek söylencelerinde

tıp,

9.

tıbbın

insanlara

bir bilgi olarak verilir ve bu bilgi onu veren tanrının isteğiyle uygunluk

içinde kullanılmak zorundadır.

19

Hindistan'da Vedalar döneminde (M. Ö. ı 500-800) ve Brahmanik dönen1de
(M. Ö. 800 ve sonrası) tıpla ilgili önemli eserler yazılmıştır. Ayurveda yaşam bilgisi
anlamına

gelmekte; Atarvaveda tedaviyi

anlatmaktadır.

1-Iint

ınetafıziğinin

temel

şamanik,
kaynağı

doğuın

ve karma (türn eylemlerin gelecek

insanın

dünyevi

varoluştan doğru

büyüye

bir etkinlik olarak

Upanişadlar~da

olan

yaşamda

dayalı

yeniden

doğurduğu inancı),

sonuçlar

bir yol (dharma) izleyerek dinsel bir

yaşantıyla

kendisini kurtarınası ve yeniden doğduğunda daha iyi bir yaşam sürerek sonunda
bireysel ruhun (atman) evrensel ruhla (brahman)

birleşeceği

ve

kurtuluşa (mokşa)

ereceği inancı vardır. İnsan;

fiziksel yapısı ateş, hava ve sudan oluşan, tanrısal

kaynağı

çeşitli

kaostan türeyip çok

sürekli bir
anianılan

Denge,

akış

içinde

etkileşen

bir mikrokosmostur.

olan soluk, safra ve balgam

kişinin

etkileşimieric

dönüşen

n1adde ve ruhlara

salgıtarı

Sağlık

( doshas)

fiziksel, dinsel ve toplumsal çevresiyle

makrokosn1osla,

fizyolojik ve metafiziksel

arasındaki
girdiği

dengeye

bağlıdır.

bilinçli ve bilinçsiz

sürdürülür. Sağlık yalnızca ycrnek, hava koşulları ve tenıizlikten

ııı Mondadori, Tıp Tarihi, s. I 5
19

Jonsen, A Short Jlistory of Medical Ethics, s. 27-28

8

etkilenmez; psikolojik

alışkanlıklar

etkiler. Brahmanizm döneminde
klasik

çalışmada

ve toplumsal deneyimler de

yazılan

salgıların

dengesini

ve Hipokratik kolieksiyana benzetilen iki

(Caraka Samhita ve Susruta Samhita)

hastalıklar sınıflanmakta

ve hastalıkların nedenleri konusunda temel öğeler arasında oran düşüncesi ileri
sürülmektedir. 20
Hintiiierin

hekim ahlakında diğer kültürlerle temel

benzerlikler göze

çarpmaktadır. İnsan, bir hasta veya bir hekim olarak doğru bir yolda ( dharma), ahlak
kurallarına

uygun

davranmalı

ineklere. Brahmanlara,
yaratıklara

saygı,

ve

yaşamalıdır.

öğretmeniere

dargınları

Ahlaki nitelikler

ve dinsel kurallara

barıştırmak,

ürknıüş

saygı,

olanları

şöyledir: tanrılara,

titiz bir temizlik,

"tüın

avutmak. yoksullara

sevecen davranmak, uzlaşmacı bir doğa, başkalarına anlayış, yalan söylememek,
başkalarının malını

vurınamak.''
biliıninde

21

almamak,

başkasının karısını arzulamanıak,

gizli bilgileri

açığa

İyi hekim tüm bu buyrukları izlemekle yetinmez, ayrıca hekimin tıp

derin bir bilgisi ve uygulamada pratik bir ustalığı olmalıdır. "Alıklar içinde

en kötüleri, tıbbı yalnızca bir geç im kaynağı olarak görenlerdir. '' 22
Brahınanizm

Hint

Vaisyalar) ve iki alt

toplunıunu

sınıfa

üç

(Şudralar

kasta

(Brahmanlar,

Kşatriyalar,

ve Dokunulmazlar) kesin

ayrımlada

bölüyordu. Buna karşıt olarak, adı "aydınlanmış kişi" anlamına gelen Buda (Sidarta

Gautama, M. Ö. 563?-483?), tüm insanları eşit gören bir yaklaşım içindeydi. Budist
yaşamın tenıel bileşenlerinden

aydınlannıak

(büyük

gerçeği

biri

tıptı. Yaşamda

anlamak; insan

değişen doğasından kaynaklandığını,

çekilen

yaşamındaki acının

ve

bilnıck)

davranınak

Acı

bedensel

için

yaşamın

bu acının onu kavramakla aşılabileceğini,

yaşamda acıdan kurtulmanın doğru düşünce

gerekir.

acılardan kurtulnıak

çeken insanlara sevecen

doğru eylenıle olanaklı olduğunu

Budizmde en yüce erdem

'") ~

sayılıyordu. ~-

Çin'de efsanevi Sarı İmparator'un yazdığı kabul edilen İç Hastalıkları Kitabı
(Nci

20

21
22

_,-ı

.Jing)

llindistan'daki Samhita'lara (iki

klasik

çalışma)

ve

Hipokratik

A.c., s. 28-29
A.c., s. 29
/\.c., s. 30
A.c., s. 31

9

kolleksiyona benzetilir.
Taoculuğa

24

Çin tıbbında da bir nedensellik ve denge anlayışı vardır.
şey

göre, evrendeki her

Ta o~ dan

dinan1ik ve döngüsel güçler yin ve yang
Sağlık

topraktan meydana gelir.
eksiklikten ortaya

çıkar.

Yin ile

çıkar

hastalık.

ve

ve ona döner. Her görün gü

ilc ilk öğeler su, ahşap, ateş, metal ve

25

arasındaki fazlalık

bu ilkeler

yang'ın etkileşimi

hem

varlığın,

ve

varlıktaki

hem de

her türlü değişimin nedenidir. İnsan bedeni bir '"iç ülke~~dir 26 ve burada olun1lu
savaşım

güçlerle (yang) olumsuz güçler (yin)

içindedir.

Yaşam,

savaşım

bu

sürdükçe

vardır. Ölüm, bu iki ilke arasındaki etkileşimin sona ermesiyle meydana gelir.

Yin-yang ve

beş öğe

fiziksel ve kozmotojik terimler olmakla kalmaz,
kavraınlara

zan1anda ahlaki ve toplumsal
diyaloglarda erdem ve
aydınlanmışsa,

toplum

uyunıdan çıkar,

her

sağlığa bağlıdır;

işlev

bireyin
bağlı

ahlak ve töreniere
b ag-ı ı d ır. ""

sağlık arasında

barış

içinde

sürekli

derinden

bağlanırlar.

bağlantı

kurulur. Kral,

gelişir;

ve organ ötekine

benzer biçimde

bağlıdır.

Toplum

sağlığı insancıllık, doğruluk

düzenli bir

Nci Jing'teki
eğer akıllı

sağlık,

sağlığı

ve

bedendeki

derinden bireysel

ve sevecenlik olarak

yaşama bağlıdır.

aynı

dışlaşan,

""Beden geri kalan her

şeye

27

Nei Jing'in fizyolojisi,

tıp

ve ahlak

öğretisi

iki

baskın

felsefede

biçiınlenir:

Taoculuk (Lao Zi, M. Ö. 604?- ??) ve Konfuçyüsçülük. Taoculuk tıp fizyolojisi ve
ilaç bilgisi üzerine etkili olurken, Konfuçyüsçülük
örgütlenmesinde etkili
sağlamakla

kahnaz.

ailedeki tüm iyi

olmuştur.

Konfüçyüsçü

tıbbın toplumsallaşn1asında

oğulların tıp öğrenmesi

4

beklenir. 'Büyük" ya da

""aydınlanmış'~

tıbbın

eğitin1,

toplumsal ve ahlaki

tıbha

da rol oynar.

bir teori ve dil

Konfi.içyüsçülüğc

ve öncelikle kendi ailesi için

bir hekim,

göre,

kullanması

Konfüçyüsçülüğün baş buyruğu

olan insancıllık ilc Hudacılığın baş erdemi olan sevecenliği anımsamalıdır. 28
Grek
yararlanıp

tıbbı,
onları

kendisinden önceki

uygarlıkların

tıbba

dönüştüren

bilimsel

geleneksel bilgelik ve
bir

geçış

tıplarından

dönemi

olarak

21

A.c., s. 33
5
~ Yin: Yumuşak, soğuk, dişi, karanlık, kış, olumsuz, edilgin, nem, sağ yan. güçsüzlük
Y~mg:

Sert, sıcak, erkek, aydınlık, yaz, olumlu, etkin, kuru, sol yan, güçlülük.
Caroline Blunden- Mark Elvin, Çin, iletişim Atlash Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi, Cilt: VII,
Çeviren: Selçuk (Tözören) Esenbel ve Levent Köker, İletişim Yayınları, İstanbul, 1989, s.l92
27
Jonsen, A Short llistory of Medical Ethics, s. 33-34
2
x A.e., s. 34-35
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'
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değerlendirilebilir.

tıplarını oluştururken Mısır,

Greklerin kendi

Hitit, Sümer-Akad-

Babil-Asur, İran, Yahudi, Hint kültürlerinden yararlandıkları düşünülmektedir.
I lomeros, İl yada' da hekin1lerin savaş yaralarını iyileştirdiklerini anlatır. Grek
tıbbı,

1loıneros döneminde büyüye dayanmayan,

hekiınlerce

karşılığı

ücret

uygulanan bağımsız bir disiplindir. Sonraları (M. Ö. 8. yüzyılda) Asklepios
tapınakları

yapılmaya başlanmıştır.

Asklepios

tapısı, aynı

zamanda

Hipokrafın

yurdu olan İstanköy (Kos) adasından Grek uygarlığına yayılmıştır. Bu inançta doğa
iistü bir nedensellik bağının olması dikkate değerdir. Örneğin, mide yangısı (gastrit)
Apollon'un lanetidir.

Tapınakların etkisiyle tıpta büyü, kötü ruhlar, dua, rüya

29

ağırlık kazanınaya başlamıştır. Tapınaklarda

rüya-

rüyanın

yorumlaması-

tedavi

şu

düzende

anlatılması-

Asklepios rahibine/hekime

yapılmaktadır:

uykurüyayı

rahibin/hekimin

rahibin/hekimin rüyaya göre uygun ilaç tedavisini düzenlemesi. Bu
hastanın

süreç boyunca önemli noktalardan biri,
inanınasıdır. Hastanın

hekime

inancı,

uygulayıcısı

tedavi

çağlarda olduğu

ilk

rahibe tan1

kadar bugün de tedavi

açısından değerlidir.

1-Iipokraftan sonra,

tıp

bir sanat veya

sanatçı ( demiourgoi) olarak adlandırıldı.
izleyicileri

yaklaşık beş yüzyıllık

koymuşlardır.

Bunların

davranacaklarıyla

birkaçı

ilgilidir.

30

sürede

-

ustalık

31

(tekhne) ve onu uygulayanlar da

Bilin1sel tıbbın kurucusu Hipokrat ve

yetmiş dolayında

hekimlerin

tıbbi

bilimsel

çalışma

becerilerini uygularken

Hipokrat'ın yazdığı sanılan

Epidemi I'de

şu

ortaya
nasıl

etik buyruk

vardır: •·iki şeyi alışkanlık edin: yardım etn1eyi ve zarar vem1emeyi.~~ 32 Bu temel

buyruğun Greklerin ahlakında derin bir şiirsel ve felsefi yankısı vardır. 33 Buna göre
devlct/topluın

hekimi (iatros politicos) hastanın tedavisi hakkında karar verirken

topluınun iyiliğini düşünmclidir.
kurulmaktadır.

llekim

Burada

hastayla

tıp

ile toplum

ilişkilerinde

arasında

etik bir

ölçülü/öz-denetimli

bağlantı

olmalıdır.

Peter Levi, Eski Yunan, iletişim Atiaslı Biiyiik Uygarlıklar Ansiklopedisi. Cilt: III, Çeviren
Nqe Erdilek, İletişim Yayınları, istanbul, 1987, s.l62
30
Jonsen, A Short J-listory of Medical Ethics, s. 1
'' "Dcmiourgos: yapıcı, usta, sanatkar." Platon'un Tiınaios adlı kitabında geçen, kaosu (düzensiz
evren) düzcnleyip kozınosu (düzenli evren) meydana getiren tanrı. ( Bakınız, Francis E. Peters, Antik
Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, Çeviren: Hakkı Hünler, Paradigına Yayınları, İstanbul. 2004, s.
63)
32
Jon.<>cn, A Short History of Medical Ethics, s. 2
,_; A.e., s. 5
21
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Hipokratik eserlerden birinde geçen

~~hekim" başlıklı

olması. iyi ve sağlıklı görünn1esi öğütlenir.

34

bir makalede, hekimlerin temiz

Hekimlerin gerektiğinde sanatlarını

karşılık beklemeksizin uygulaınaları da istenir. insancıllık hekim için temel bir
değerdir.

""Nerede

insan sevgisi (philanthropia)

varsa,

orada sanat sevgisi

(philotcchnia) vardır." 35 Hipokrat geleneği iki güçlü deontolojik parçaya dayanır:
Epiden1ic I'in
Antik

buyruğu
çağda,

ve Hipokrat
ahlak

yalnızca tutuın,

edinıneye de bağlı kılınmıştır.

Grek

dünyasına

olduğunda

Andı.

36

kadar antik

davranış

ve görünüme

değil,

bilgi

Avrasya olarak nitelenebi lecek coğrafyada. Çin' den

dünyanın

hemen tüm kültürlerinde
çarpmaktadır.

kimi ortak özellikler göze

tıp

söz konusu

Bu kültürlerde

hekiındcn

37

beklenen ahlaki buyruklar ve mesleki nitelikler şöyle sıralanabilir :

1.

Yaşan1a saygı.

2. Gerekli bilgi ve becerileri taşımak.
3. llastalara sevecen davranmak.
4.

Yardın1

isteyen bir hastadan

5. Hasta ve ailesine cinsel arzu
6.

Ağırbaşlı

7.

Varsıllar

bir kazanç beklememek.

duymanıak.

ve nazik olmak.
ve yoksullar

Antik dünyada
yüzyıla

yirminci

kişisel

iyiliğine olduğuna

arasında ayrım

yapmamak.

hastanın özerkliğiyle

kadar hekim

ahlakı

hekimin karar

verdiği

l Iastaya zarar vern1eme ve onun
rastlanan genel bir ortak özellik

ve

şey yazılmamıştır. Doğuşundan

ilgili bir

tıp etiği,

hangi tedavi sürecinin

(babacan/paternal) bir karakterde

iyiliği

hastanın

olrnuştur.

için çaba gösterme, antik kültürlerde

olmaktadır.

Roma İmparatorluğu dönenlinde Bergaına'da doğup mesleğini Roına'da
yürüten Galen (M. S. I 29-200), "'en iyi hekin1in

aynı

zamanda bir filozof olduğunu·'

söyler.)X Galen. Hipokrat'ın onurlandırdığı mesleğe yakışan biri olabilmek için.

:;.ı /\.e .. s.
''i

6

J\.c., s. 7

~(, Dietrich v. Engclhardt, Tıbbın Giindclik Yaşamında Etik, Araştarınadan Terapiye Disiplinler
Y clpazcsi, (..'ev iren: J\rın Nam al, Nobel Tıp Kitabcvi, istanbul, 2000, s. 7
7
"" Jonsen, A Short llistory of Medical Ethics, s. 41

-,x J\.c., s. I O

12

hckiınin

""felsefenin tüm

olduğunu

savunur.

yapabiln1eli~ doğayı

dallarını; mantık, doğa

karşılaştığı

Hekim

bilimleri ve

tüm

etiği biln1esi~~nin

sorunlara

mantıklı

zorunlu

açıklamalar

ve bedenin işlevlerini anlayabilmeli~ uygulamalarında ölçülü

olabiln1cli ve parayı küçümsemelidir. İdeal hekim, yoksulları tedavi etmeli ve aklın
öğretileri doğrultusunda

bir

tıbbı

izlemelidir. Galen'in

etiği, tıbbı

uygulayan

kişinin

karakteri üzerine odaklanır: Öğrenmek ve çalışmak birincildir, düzenli bir yaşan1
gereklidir, hastaya incclikli ve cana yakın davranmak tedavide etkindir. 39
Tıbbın ınerkezi Galen'den sonra doğuya kaymıştır. İran'ın güneyinde bugüne
yıkıntıları

kalan

Hıristiyan

ve Zcrdüşt bilginler toplanmıştır. Kendilerine sığınma hakkı verilen

sürgün Nesturi

Cundişapur

katılın1ıyla

Yahudi bilginler de
görevliler

yılında

Hıristiyanlar yanlarında tıp kitapları,

çalışmalarını getirn1işlerdir.

Platoncuların

ilinde M.S. 260

Pagan

oldukları

kurulan bir okulda, önce

1-Iipokratik

yazını

ve Galen'in

gerekçesiyle Atina' dan sürülen Yeni-

okul büyümüş, bu evrensel okula Mezopotamya'dan

katılmıştır.

Okul

tıp

ve felsefe

göndermiştir. Yaklaşık altı yüzyıllık

öğrenn1eleri

için Hindistan ·a

bir süre boyunca, dikkatler

Bağdat' a

çcvrilinceye kadar Zerdüşt, Grek, Yahudi, Hıristiyan, Hint ve İslam düşünceleri bu
üniversitede etkileşmiştir. Burada antik dünyanın eserleri Farsça ve Arapça~ya
çevrilnıiştir. Dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde tıbbi yazın büyük İslami kentler olan

Bağdat- Şanı- Kahire (İstanbul üzerinden) ve Endülüs'tcn Avrupa'ya akınaya
başlamıştır.

-to

İshak ibn Ali el-Ruhavi'nin

(?- ölümü 931 'den önce?) dokuzuncu yüzyılda

yazdığı "'Hekim Ahlakı" (Ed eb-il Tabib) adlı kitabın, İslaın coğrafyasında hekiın

ahlakı/tıp ctiği alanında yazılmış çalışma olduğu düşünülınektedir. 41 ""Siyasi ve

sosyal eşitliğe'' inanan Razi (854-925/935) ve "bazen "İslaın'ın Galenosu' olarak
adlandırılan .. İbn Sina (980-1 037) etik üzerine yazınışlardır. 42 El-Zehravi (936-?)

""tıbbi etikle yoğrulınuş bir tıp modeli" önerıniştir.

)<)

/\.c., s.

43

ı O-ı ı

.ıo /\.c., s. ıs-ı9
·ll

A.c., s. ı9

Coıin /\. Ronan. Bilim Tarihi, Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi, Çc\'iren:
Ekmcleddin İhsanoğlu- Fcza Güncrgun, 4. Basını, TÜ2İTAK Yayınları, Ankara, 2005, s. 262
11
/\.c., s. 263
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13

Ortaçağ (yaklaşık
hastalık

ve tedavi,

M.S. 5.

yüzyıl-

yüzyıl)

14.

Hıristiyan bakış açısıyla

ele

i\ vrupasında hekim ve hasta,

alınınıştır.

"Terapi, bedensel

zararları

gidermeye indirgenemez; şifa ve kurtuluş birbirleriyle bağlantılıdır; cennetten
kovuluş
ölüın

(homo constitutus) ile dünyevi hayattaki (homo destitutus)

birbirine mutlak

restitutus) nihai bir
erdeın

bağlıdır;

şekilde

insanın

bunlar ancak

(dört klasik erdem ve üç

Hıristiyanlık erdenıi) vardır:

alçakgönüllülük ve inıan, sevgi, umut.

dirilişinde

yeniden

giderileceklerdir.'' Hem hekim,

hastalık, acı

heın

ve

(homo

de hasta için yedi

adalet, bilgelik,

yiğitlik,

44

Avrupa'da başlayan Rönesans tıp alanında da yankılanmıştır. Galen ve İslam
tıp rönesansı

klasiklerinin Latinceye çevrilmesinin etkisiyle bir
dönüş)

başlamış,

ancak bu

araştınnalar hızlanınıştır.

eğilim

sürmemiştir.

uzun

Birçok bilimcinin

çalışmaları,

olarak bilinen Theophrastus Philippus Aureolus

15.

(antik klasikiere

yüzyılda

yeni

tıbbi

ama özellikle Paraeelsus

Boınbastus

von 1Iohenheim ( 1493-

1541), Andreas Vesalius (1514-1564) ve William Harvey'in (1578-1657) bilimsel
çalışmaları,

geleneksel

tıbbın yıkılışını

ve yeni bir

Hekimin erdemine vurgu yapan Paracelsus
dengesizlik veya düzensizlikten meydana
vurguladı

etkilerin önemini
edildiğini

kitabı

46

,

"hastalığın vücut sıvılarındaki

geldiğine

hastalık

dair eski

teorisi ortaya

inancı

koymuş

çürüttü;

tarafından

ve

dış

istila

tıbbi kimyanın

Vesalius'un yazdığı ve resinılettiği "İnsan Vücudunun Yapısı" adlı

"... insan vücudunu anlama sürecinde bir

Galcnosçu görüşün yıkılışını başlatmıştır."
bulması

tıbbın doğuşunu başlatmıştır.

ve özellikle vücudun bir 'zehir'

ileri sür"erek yeni bir

yolunu açınıştır.

45

fizyolojidc bir devrim

Böylece, Rönesans

yaratmış

47

dönünı noktası teşkil etmiş

ve

Harvey'in büyük kan dolaşımını

ve Galen'in fizyolojisine son

sonlarına doğru, tıptaki gelişıncierin

merkezi

vernıiştir.

Doğu'dan Batı'ya

kayınıştır.

.ı.ı Engelhardt, Tıbbın Gündelik Yaşamanda Etik, Araştırmadan Terapiye Disiplinler Yelpazesi,

s. 7
.ı) "Gerçek hekim. 'kuzu gibi hekim olur'; hastası için her türlü fedakarlığı göze alır, ·kurt gibi

hekim 'den t~ırklı olarak acımasızca kendi çıkarını diişüıımez ... " (Bakınız, Engelhardt, Tıbbın
Giindclik Yaşamında Etik, Araştırmadan Terapiyc Disiplinler Y clpazesi, s. 8)
·'<> Ronan, Bilim Tarihi, Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi, s. 345
47
1\.e., s. 321
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Tıptaki
kıtasını

bu değişim, Avrupalıların yeni deniz yolları bulduğu, Amerika

istila ettikleri, üretimin arttığı, sermaye birikiminin hızlandığı ve Avrupa' da

burjuva sınıfın gittikçe güçlenen bir sınıf olarak tarih sahnesine çıktığı bir döneınde
olmuştur.

karmaşıklaştığı

Ticaretin

döncın, tıp alanını

da

ve yeni ekonomik

olasılıklar doğurduğu

bu

etkilemiştir.

l lekinı ile hasta arasındaki parasal ilişkiler, bu dönemdeki ticari işlemlerde
artan oranda görülmeye

başlayan

belirli bir özellik

olmuştur.

Hekinıler

artık

kendilerine düzenli olarak bir ücret ödenmesi gerektiğini düşünmeye başlamışlardır.
Bu da mesleklerinin doğasını ve değerini etkilemiştir. Thomas Aquinas (1225-1274 ),
bir ironiyle

paranın

gücünün, tedavi

işaret etnıiştir. Şimdi

sanatını

para kazanma

sanatına dönüştürdüğüne

sorun, mesleğin iki meşru amacı tedavi ile ücretin nasıl

uzlaştırı lacağı dır. 48
Leibniz ( 1646- ı 716) 167 ı' de şöyle yazar: "Ahlak ve tıp, onurlu bir birlik
oluşturmalıdır"

49

Johann Karl Osterhausen ( 1765- I 839), Kant'ın Aydınlanma

tanımından 50 hareketle, 1798'de tıbbi aydınlatmayı şöyle belirler: "bir insanın,

bedensel sağlığıyla ilgili olan konularda cehaletten çıkışı~'.
aydınlanmanın
hümanizmanın

sarılışının

hümanizmaya
zafer

olası

olasılığına karşı "aynı zanıanda

51

Goethe (1749- ı 832)

tehlikelerine
dünya

işaret

koskocanıan

eder

ve

bir hastane,

insanlar da birbirlerinin hasta bak ı cısı olacağı" kaygısını dile getirir. 52
Thonıas
Hekinı

Percival'in (1740-1804) 1803 yılında yay11nladığı "Tıp Etiği; veya

ve Cerrahiarın Mesleki Davranışiarına Uyarlanmış Kuralların ve Buyrukların

Kanunu''

adlı

kitabının

başlığında

kullanıınının başlangıcı sayılır.
yayımlanmıştır:

53

geçen

tıp

etiği,

bu

teriınİn

tıp

yazınında

19. yüzyılda tıp etiğiylc ilgili birçok çalışnıa

William Ogilvie Porter ( 1774-1750):

~·Tıp BiJiınİ

ve

Etiği''

( 183 7),

.ıs Jonsen, A Short History of Medical Ethics, s. 44

Engclhardt, Tıbbm Gündelik Yaşammda Etik, Araştırmadan Terapiye Disiplinler Yelpazesi,
s. 9
0
' ·'Aydmlanına, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulnıasıdır.
Bu ergin olınayış durumu ise, insanın kendi aklını bir ba~kasmın kılavuzluğuna başvurmaksızın
kullanaınayışıdır ... Aklını kendin kullanmak cesaret ini göster! Sözü imdi Aydınlanma ·nın parolası
olmaktadır." (Bakınız, ımınanuel Kant, Seçilmiş Yazılar, Çeviren: Nejat Bozkurt, Remzi K., istanbul,
1984,s. 213)
~ı Engclhardt, Tıbbın Gündelik Yaşammda Etik, Araştırmadan Tcrapiyc Disiplinler Yelpazesi,
s. 9
52
A.~., s. 9
-'' Jonsen. A Short History of Medical Ethics, s. 5S

-t<)
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Jean Cruveilhie ( 179 ı- ı 874 ): ''Hekimin Yükümlülükleri ve Ahlak ı

Hakkında''

(ı 83 7), Maximilien Simon(?-?): "Tıbbi Deontoloji" ( 1845). 54

1847
etkili olan

yılında Birleşik

"Tıp Etiği" kitabını

Kodları" adıyla çevirdi.

55

tıp

Devletler'de toplanan ulusal
Amerikan

şivesine

kongresi, Percivarin

"Amerikan

Tıp Birliği'nin

Etik

Austin Flint, "'Etik Kodları''na 1883 yılında, "Tıp Etiği ve

Davranış Kuralları" adıyla bir yorum yazdı. 56 Percivarden uyarlanan kodlar 1903

yı lı nda "Tıp Etiğinin ilkeleri" adıyla yeniden gözden geçirildi. 57
"Tıp

etiği

konusunda

uluslararası

ilk

kongre,

yılında

1900

Paris'te

düzenlendi. ,,sx ı 9. yüzyılda hastalık nesndleştirilmiş, hasta bir kişi olarak geri plana
itilnıiş

ve özne olarak

görülınemişlir.

gerektiği üzerinde durulmuştur.

Joscph Fletcher (1905-199 1) 1949
devrim

yapmıştır.

ne de kiliseye ait
kararı

verme

Fletcher,

hastanın

olduğunu;

hakkının

öznenin

yılında verdiği

tüın

olduğunu yazmıştır

özellikle

20

yıl

sonra

doğan

Alnıanya'da tıbbın

olanakları ve tehlikeleri unutturmanıalıdır.
olay,

girnıesi

tıbbi etiğİn sorgulanmasına

tıp

eti ği nde bir

61

yapılacağına ilişkin

[özerklik ilkesi]. Yctkenin,
yeni bir

tıp etiğine gidişin

biyoetik, bu

olan, hastanın özcrkliği anlayışının çevresinde örülmüştür.
yüzyılda

yeniden

ders lerde,

sorunlarda, ne

haklarına doğru kayması,

dönünı noktası olmuştur. Yaklaşık

20.

tıbba

bedeni ve zihni üzerindeki yetkenin ne doktora,

hastayla ilgili

hastaya ait

doktorun ödevlerinden hasta

yüzyılda

20.

59

kötüye

bakışın nıerkezi

60

kullanımı

bize

62

yatan

20. yüzyılda yaşanan birçok çarpıcı

ve bu süreç sonunda, biyoetik olarak

yeni bir tıbbi etiğİn doğmasına yol açınıştır.

tıpta

adlandırılan

Biyoctik sözcüğü, 1960'larda bilimsel

s-ı Engclhardt, Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik, Araştırmadan Terapiye Disiplinler Yelpazesi.
s.

ı

o

~ 5 Jonscn, A Short History of Medical Ethics, s. 69-70
"r, /\.c., s. 73
.
57
/\.c., s. 95
"X Engelhardt, Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik, Araştırmadan Terapiye Disiplinler Yelpazesi.
s. 10
9
" /\.e., s. 1 1
10
' Jonsen, A Short History of Medical Ethics, s. 94
(>J Fngelhardt, Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik, Araştıı·madan Terapiye Disiplinler Yelpazesi,
s. ı ı -12
12
' Jonscıı, A Short History of Medical Ethics, s. 99- I 14. Bu olaylardan bazıları şöyledir: N azilerin
insanlar üzerinde yaptıkları "bilimsel deneyler'· (I 939-1 945), genetik yapıyı taşıyan DNA 'nın
bulunması( 1953), böbrek nakli ( 1954), oral kontraseptiner ( 1960), kronik hcmodiyaliz ( 1960), kalp
nakli ( 1967), beyin ölümünlin tanımlanması ( 1968).
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ikrlenıelerin,

insani ve çevresel

anlatnıak anıacıyla üretilmiştir.
kavraınını kullanmıştır.
Geleneksel

63

değerlere

evrimsel bir

Van Rensselaer Potter 1970 yılında biyoetik

64

tıbbi etiğİn

ana ekseni, hekimin kendi bilgi ve

dayanarak hasta için en uygun tedavinin hangisi
duruma göre,
Biyoctiğin
hastalığının

bir

hastalığıyla
anlayış

her

gelişinıle bağlı olduğunu

olduğuna

karar vermesidir. Hasta,

ilgili az çok bilgilendirilir ya da bilgilendirihnez.

olarak

çıknıası

ve sonra bir disipline

aşamasında hastalığı

anlamına

dönüşnıesiyle, hastanın

konusunda tam bilgilcndirilmesi ve

seçenekler içinden kendisi için en iyi tedavinin hangisi
kendisinin karar vermesi

deneyİnıine

gelen özerklik, yeni

olduğuna,

yine

tıbbi etiğİn

olası

hastanın

ana ekseni

olınuştur.

A.c., s.ll6
A.e., 2 nolu dipnot ("Bioethics, the scicnce of survival," Pcrspcctives in Biology and Medicine H
(1970):127-153).s.l48

(·:<
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ı. BÖLÜM: GENEL OLARAK AHLAK-ETİK İLİŞKİSİ

ı.ı.

Ahlak Nedir?

ı. 1. l. Ahlak: İ nsanın Özniteliklerinden Biri
İnsanın tanımı kişiden kişiye değiştiği gibi, toplumlara, kültürlere, çağiara

göre de değişiklik gösterir. İnsanı anlamlandırmak, varlığa nasıl baktığımız ve insanı
varlık

bütününde nereye

olursa olsun,

insanın

koyduğumuza bağlıdır. Varlık anlayışı

varlık

bilinen

türleri içinde en yetkin

ve dünya
olduğu

görüşü

ne

düşüncesi

değişmez. İnsan, bilinen varlıklar içinde doğada planlı değişikler ve biçimlendiımeler

yapabilen tek
değer

varlıktır. Yalnızca

verir. Olgu ve eylemleri sorgular,

Bu sorunlar üzerinde
bu

insan, kimi olgu ve eylemiere anlam yükteyerek bir

yargı Iara

düşünür

ve

onları

yargılar

verir.

ahlaki ve etik sorunlar olarak ele
Topluınsal ilişkilerinin

bir

alır.

bölüınünü

göre düzenler.

İnsanın diğer canlılardan birçok özsel farkı vardır. İnsan düşünür, konuşur,

öngörür,

geleceği

planlar, ernekle

doğayı dönüştürür,

kültürü

oluşturur,

yasa ve

eylemle toplum yaşamını düzenler vb. İnsanın başka bir ayrımı da kendi yaşamı,
başkalarıyla ilişkileri

ve genel olarak insan

yargılarında bulunmasıdır.

Bu

yargılar

ilişkileri

konusunda

birtakım değer

üzerinde yükselen ahlak ve etik,

insanı

insan

yapan özniteliklerdendir.

kadar önce Aristotelcs, insan 'politik bir hayvandır' demişti .... Aynı
ahlaksal bir hayvan olduğu da söylenebilir. İnsan hem yaptıklarının
hem de bunları yapış yollarının haklı ve doğru olduğunu açıklamanın bir çabası
olmaksızın ne yaşayabilir ne de eylemde bulunabilir. Başka bir deyişle, o sürekli
ahlaksal yargılara varır. Bir davranış biçimine haklı ya da doğru derken onun tersine
haksız veya yanlış der. Başka hiçbir varlık ahlaksal yargıtara varınaz. Ilayvanlar
ülkesinin bütün öteki liyeleri yaptıklarını basitçe yaparlar ve her şey orada biter.
/\ma en ilkel insanlar bile davranış standartlarını haklı çıkarmak için nedenler ve
kanıtlar ileri sürcrlcr. ... Verilen amaçları başarmak için insandan başka hiçbir
hayvan bilinçli olarak kendilerini örgütleyemez. Bir maymun ... ideal maymun
yaşamının ne olması gerektiğini imgeleyemez. Böyle imgeleri insan oluşturabilir ve

"2300

yıl

şekilde insanın
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oluşturmaktadır. Varoluşçuların ısrarla öğrettikleri

gibi,

insanın

bütün ahlak

kuralları

ve teorileri bunların üzerine dayandırılır.'''

Yalnız

insan kendini geleceğe doğru yönlendirebilir. Ancak o, şeylerin daha
düşününü oluşturabilir

istenir durumunun
araçları

ve sonra bunu elde etmek için gerekli

kullanabilir.
Nasıl yaşadığı

çelişkiden doğan

bir

ilc nasıl yaşayabileceği ve nasıl yaşaması gerektiği arasındaki

düşün

yoluyla insan,

yaşan1ının koşullarını

yaratmaya ve

bunları

isteınierine uygun olarak biçimlcndirmeye çalışır?

1.1.2.

Ahlak'ın Anlamı

Ahlak, tarihsel olarak, felsefeden ve bir felsefe disiplini olan etikten (ahlak
felsefesi) önce gelir. İlk ahlaklar geleneklere~ mitolojiye, dine, atalara dayandırılmış
çalışılmıştır.

ya da onlarla temcllcndirilmcye
kişinin

Ahlak, bir

beniınsediği,

ya da bir insan kümesinin

bir topluluk ya da

toplum içinde yaşayan insanların birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen kurallar
bütünüdür. İnsan ilişkilerinde ortaya çıkan tüm davranışlar değil, yalnızca bir bölün1ü
ahlak

alanına

yükselen

girer. Ahlak, birlikte

değerlere

(örneğin,

bir adada

çocuğun,

bilinci

olınaınasından

göre yapma-etme

kurallarını

yalnız başına yaşayan)

bulanık

boyutluikarmaşık

yaşayan insanların,

bir

ya da

kapalı

düşüncc-eylem

bir

bir

belirler.

insanın,

hastanın,

birliği

bir bilinç durumu üzerinde

henüz
bir

Dolayısıyla toplumdışı

kavramları

bilmeyen bir

akıl hastasının

kuran1ayan

canlıların

ya da çok

ahlaklı

olup

söz edilemez.

Ahlaktan söz edebilmek için akıl sağlığı yerinde. uzam-zan1an kavrayışı olan,
birbirleriyle toplumsal bir ilişki kuran en az iki insan gerekir. Başka deyişle ahlak,
bireylerarası ilişkilerde,

bircykrdcn kurulu

bir

düşüncc-eylem birliğinin dışavurumudur.

toplumların

ahlak

kuralları vardır

ve o toplumda

Buna göre,

yaşamak

isteyçn

herkesin kendiliğinden bu kurallara uymakla yükümlü olduğu kabul edilir.

Howard Sclsam, Etik: Yeni Değerler ve Özgürlük, Çeviren: Yüksel Demirekler, Yaba Yayınları.
Ankara, 1995. s. 7-l.2
2
A.e., s. 13
1
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İnsan çok katmanlı bir varlıktır. İnsan ruh-beden, akıl-duygu, bilinç-duyuın,

iç dünya-dış dünya, birey-toplum, yerel-evrensel, doğa-kültür, geçmiş-bugün-gelecek
bütünlüğünde anlaşılabilir.
özniteliği

Bu öğelerin karşılıklı etkileşim ortamında insanın iki

düşünebilen-planlayan

Düşünme-kavrama

anlamlandırması,

süreci,

ve

ınsanın

eylcyen-değiştiren
doğa

ve

bir

toplumda

varlık

olmasıdır.

yerını

belideyip

kendi değerlerini oluşturınası ve amaçlarına ulaşma çabasında

izleyeceği yolu saptamasım sağlar. İnsanın cyleyen yanı ise, düşüncede belirlediği

amaçlara

ulaşmasını sağlar. Yalnızca düşünmekle

yalnızca

eylcn1ekle de

ulaşılamaz.

eyleınde

somuttaşınası

Bunun için

bir amaca

ulaşılamayacağı

gibi,

düşünce-eylem birliği, düşüncenin

veya eylemin düşüncenin kılavuzluğunda gerçekleşmesi

gerekir. Eylem sürecinde olsun,

düşünce

sürecinde olsun, insan kendisi için ""iyi"

olanı arar. İyi arayışı ahlak ve etiğİn temelini oluşturur. İnsanlar bu temel üzerinde

ahlaki/etik ilişkiler kurarlar.
Ahlak, bir topluluk/toplum içinde yaşayan insanların birbirleriyle ilişkilerini
düzenleyen ilke,
insanın

iç

değer

ve kurallar bütünüdür. Burada ilke ve öznel

dünyasıyla;

toplumsal kural ve

değerler

onun

değerler

topluınsal

daha çok

ilişkilerini

belirleyen dış dünyasıyla ilgilidir. Ahlaki kuralların o topluluğa/topluma üye herkese
eşit uygulanacağı varsayılır.

Ancak tek tck bireylerde ahlak ilkeleri ve

değerler

yoksa, dışarıdan dayatılan hiçbir kura] o bireyleri ahlaklı yapamaz. Öte yandan
topluluk/toplum, ahlakı tümüyle tek tek bireylerin kcytiyetine bırakamaz. Bu
durumda toplumsal

ilişkilerin

parçalanabileceği

ve

topluluğun

dağılabileceği

varsayılır. Öyleyse bireyin içsel ahlaki ilke ve değerleri ile toplumun koyduğu
(dışsal) değer
olduğunda,

ve kurallar birlikte ahlakı oluşturur. Ancak kişi ahlakı söz konusu

her durun1da bireyin iç

1.1.3. Ahlak

Kavramının

değerleri

öncelikli ve belirleyicidir.

Kökeni

Ahlak (l.3~1) sözcüğü Arapça kökcnlidir. 3 ""Huy'', "'tab1aC anlaınlarına gelen

""hulk~'tan (~) gclir. 4 "·lJulk~' ayrıca ""yaradılıştan gelen", "'doğumsar' anlan1larını

' Ferit Devellioğlu, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopcdil" LOgat: Eski ve Yeni Harflerle, I 3. Baskı,
Kitabevi Yayınları, Ankara, 1996, s. 17
.ı A.c., s. 380
Aydın
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da içerir ki, bu da ahiakın daha çok karakter yanını, bireye özgü, doğuştan hazır
getirilen

özelliğini anlatır.

Grekçe'de ""ethos" sözcüğü ahlakı karşılar. Ethos'un iki farklı kullanımı

vardır: ~-:Oo<; ve 110o<;5 . E8oç (ı::Ooç), alışkanlık, töre, görenek anlamianna gelir. Sitede
kurallarına

eylemlerini genel ahlak
(ı:Ooç)

kişi

göre

davranmış

düşünen,

dönüştürerek içselleştiren

anlanıa

biriyse, o

anlamına

davranışı

etiğİn

ikinci

ethos'a

gelir. Eylemde bulunan

onları

eleştirel

anlamına

sorgulayan, üstünde
bir süreç sonunda

(118oç) göre

ahlaksız dendiğinde,

göre, herhangi birine

kişi,

yoluyla düzenleyen

gibi kabul etmeyen,

kavrayan ve istenen ahlaki

olur. Bu ikili

eğitim

olur. Hüoç (118oç), karakter

kurallarını olduğu

genel ahlak

göre

ya onun

davranmış

eylenıleri

genelin kabul ettiği ahlak kurallarına aykırıdır, ya da söz konusu insanın karakteri
bozuktur. 6
karşılıklarından

Ethos'un

'"vahşi hayvanların,

olan

insanların yerleşip oturdukları mağaralar,

doğal yaşama alanlarını anlatır.

Ethos'un bu
bir

karşılıkları insanın

insanın

toplumda
içine

ömrü boyunca pek fark

alışıldık

hayat

hazır bulduğu

doğduğu

sonraları

barınaklar, sığınaklar", hazır

inler,

"'Adet olan veya

insanın yaşadığı

örf ve töreler''

fakat daha

ortama

kültürel

işaret

ederneyeceği

tarzı",

da

bulunan

""adet, görenek,

değerleri anlatır.

eder. Bu ortam, genelde

bir

hızla

değiştiği

için,

dcğişmiyoımuş

izlenimi verir. Ancak insan bir yetkinliğe ulaşıp bu ortamı

sorgulaınaya

çeşitli

ve

oluşturma

(110oç)

Ahlaklı

Çocuk

7

deyişle
yavaş

,

toplumsal

yoluna

değerlerle çatışınaya başladı mı,

kendi ethos"unu

çıknıış dcnıektir.

olmak bir süreç

işidir.

Ahlak

öğrenilir, oluşturulur

ve

yapılandırılır.

hazır bir ahlak ortanıma doğar. Çocuk başlangıçta ahlakdışıdır. Başka
ahiakla

ahiakla

ilişkisizdir. Çocuğu toplumsallaştıran eğitim

tanıştırır.

Büyüklerin

koyduğu

Bu nedenle ilk ahlak evresi toplumca

kurallar,

oluşturulur

ve

öğretiın

onu

yavaş

çocuğun dışında belirlenmiştir.

(heteronomdur). Çocuk ahlaki

~ ''cthos (qOos 1 f.Ooc;): karakter, üdet olan veya alışıldık hayat tarzı ... ilk elde vahşi hayvanların, fakat
daha sonraları da insanların yerleşip oturdukları mağaralar, inler, barınaklar, sığınaklar. ikaınetgühlar;
adct{Jer}, görcnek{lcr}, alışkanlık{Jar}, örf{lcr}, ve töre{lcr},.'' (Bakınız, Pctcrs, Antik Yunan
Felsefesi Terimleri Sözliiğü, s. ı 20)
c. Annemaric Picpcr, Etiğe Giriş, Çeviren: Yeysel Atayman-Gönül Sezer, Ayrıntı Yayınları, istanbul,
ı 999, s. 29-34
7
0-14 yaş arası çocukluk, ı 4- 40 yaş arası gençlik, 40-65 yaş artisı orta yaş, 65 ve üstü yaşlı lık
dönemidir.
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kuralların

pratiğini

öğrenir,

ancak

henüz onların

bilincinde değildir.

Böyle

davranacaktır; çünkü, kendisinden böyle davranması istenmektedir. Bu evreyi geçiş

dönemi izler. Bu ara dönemde çocuk yavaş yavaş kuralları anlamaya başlar. Artık bir
buyurduğu

büyük

için

değil,

kendisi

istediği

için

(toplumun

kendisinden

beklcntilcrini, kendi kendisinin istekleri sandığı için) kurallara uyar. Çocuk, kuralın
yalnızca büyüklerio isteğinden kaynaklanmadığını, ortak bir pratiğin ürünü ve ortak
yaşam

için gerekli olduğunu görür. Böylece iyi, ortak yaşama kurallarının bir sonucu

olarak algılanır. Bu ara dönem birinci ahlak evresinin içselleştirilmesinden başka bir
şey değildir. Bu dönemi kuralların bilinçli olarak benimsenmesine dayalı

ahlak düzeyi izler. Bu evrede birey kendi

kurallarını

özerk

sorgulayarak oluşturur.

Kurallara eleştirel yaklaşır. Bağımsız ahlak evresi budur. Bu cvrede kurallar dıştan
dayatılmaz

(dışsal

otoritelheteronomi yoktur), içten konulur (özerkliklotonomi

vardır). İnsanların büyük çoğunluğu yaşamları boyunca heteronomiden otooorniye
geçiş döneminde takılıp kalırlar. Başka deyişle, özerklik evresinden habersiz, kendi
ahlaklarını oluşturmadan, başkalarının belirlediği içselleştirilmiş

kurallarla yaşar ve

ölürler. Çünkü, ahlak kurallanna uymak, bir topluluktaitoplumda yaşamak için
yeterlidir. Kendiliğindenci ortak yaşam sorgulanmış, bağımsız bir ahlak gerektirmez.
Bu iki ahlak evresinden ilki E8oc;'a, ikincisi rı8oc;'a denk düşer. Öyleyse
Ethos, heın hazır bulunan, hem de inşa edilen, hem değişmeyen, hem de değişebilen
özellikleri olan bir yapıya işaret eder. Toplum; bireye, kişiliğinin içinde ·'oturacağı·'
toplumsal değer yargılarını ve kurallarını hazır sunar. Doğumdan gençliğe kadar bu
değerler ona şu ya da bu yolla öğretilir. Akıl sağlığı yerinde her toplum üyesi

tlırkında

olmadan bir ahlak içinde yaşar ve biçimlenir. Aına bu kendisinin

nluşturduğu

bir ahlak değildir. Sorgulanmadan kabul edilmiş. anonim bir ahlaktır.

Oysa kişi isterse. kendi bilincine dayanarak kişiliğini oturtınak istediği yeri kendisi
inşa edebilir. Başka deyişle kişiliğini donatabilir ve toplun1sal değerleri eleştiriden

geç i re re k kendi ''ethos"unu kurgulayabilir.
Karakter ve kişiliğin değişip değişmeyeceği. ya da nasıl, ne oranda
değişebileceği konusunda farklı görüşler vardır. Örneğin, Herakleitos (M. Ö. 540-

480), ''insanın karakteri kaderi dir" sözüyle " ... insanın kendi kaderini belirleyen
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kendi yaşama tarzıdır" demek ister.

Platon, ""İnsan karakterinin bütünü alışkanlık

8

yoluyla oluşur." 9 derken karakterin doğuştan getirilmediğini, sonradan oluştuğunu
söylenıek

ister.

Bir toplum içinde
ya~ayacağının

insanın

ilkeleri belirlenirken

hangi

değerlere

başka

göre

farklı düşünürlerce

insanlarla birlikte

ileri sürülen

farklı

ahlak

anlayışlarıyla karşılaşırız. Örneğin; Platon'un, en yüksek iyinin egemen olduğu

idealar dünyasını felsefe yoluyla kavramak/teınaşa etmek ve bilgece yaşayıp ınutlu
ohnak düşüncesi, bizi mutlulukleudaimonia
yaşanı

ne haz

peşinde koşmak olmalı,

10

ahlakına götürür. Platon '' ... doğru

ne de kesinlikle

acıdan kaçınak,

önce dinginlik diye adlandırdığım orta yolu bulmak olınalı ... '~

ahlakını/hedonizmi
hazzı

12

1

derken, haz

eleştirir. Platon, yaşamın anlamını hazda bulan ve bireysel

temel ahlak ilkesi sayan ahlak

ya~amında

1

tersine az

anlayışlarını

reddedcr. Buna göre,

ınsan

en önemli şey, aşırılıklardan kaçınmak, orta yolu bulmak ve ınsan

eylemlerinin son ereği olan mutluluğa ulaşmaktır. Sorgulanmamış bir hayatın

yaşanma ya

değmeyeceğini

araştırmalsorgulama

13

söyleyen

göre

ve erdemle elde edilir. Aristoteles'e göre,

gerçekleştirip yetkinleşmekle ve teoria

1.1.4.

Sokrates~e

14

mutluluk

felsefi

ınutluluk

kendini

yaşamıyla elde edilir.

Ahiakın Yapısı

Ahlak,

yalnızca

bireysel bir nitelik

değildir, aynı

zamanda toplumsal bir

kururndur. Bireyden önce var olur ve bireyden sonra da var oln1aya
birey, bunun içine

doğar

ve az çok onun bir

parçası

olur.

Ahlak~

devaın eder~

büyük ölçüde

lleraklcitos, Fragmanlar, Fragınan ı ı9, Çeviri ve Yorumlar: Cengiz Çakmak, Kabalcı Yayınları,
istanbul, 2005
'> Platon, Yasalar, Çeviren: Candan Şentuna- Saffet Babür, C:ll, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 1998,
x

792e
10

·'eudaimonia: mutluluk, hem maddi hem de manevi koşullar bakımından hali vakti yerinde olma
veya iyi durumda bulunmayı i fade eder: re tah, bolluk, uğur, iyi tali h, bahtı açıklık, hayırlı bir daimona
s<'lhib olma, kutlu luk, mutluluk'' (Bakınız, Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, s. 12 l)
11
Platon, Yasalar, C: ll, 792d
12
"hcc.lonc: haz, zevk, hoşlanma, neşe, sevinç" (Bakınız, Peters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri
Süzliiğü, s. ı 3 7)
ı.-; Platon, Sokrates'in Savunması, 3. Basım, Çeviren: Teoman Aktürel, Remzi Kitabevi, İstanbul,

l992,38a
'·theôria: bak(ın)ına, s~yr..::tme, teınaşa, temaşa hayatı" (Bakınız, Peters, Antik Yunan Felsefesi
Terimleri Sözliiğü, s. 374)
11
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kökenlcri, yaptırımları ve işlevleri bakımından da toplumsaldır. Ahlak, bireylerden
isteklerde bulunur; bu istekler, en azından başlangıçta, bireye dışsal isteklerdir.
Bireyler, ''içsclleştirmc'· denilen şey yoluyla, bu İstekierin sözcüsü olmaya başlasalar
bile, bu istekler, sadece bireylerin kendi istekleri değildir; sadeec onlara da
yöneltilmez.
tanımlanır.

kurallara

bazen topluluğunltopluınun

Ahlak

kullandığı

bir araç

şeklinde

Küçük gruplar ve hatta bireyler, kendilerini yönetmek için bu tür

başvurabilir

ve

ahlaki yasalar denebilir.

bunları

uygulayabilir. Bu

değer

sistemlerine ahlaklar ya da

15

Ahlak; yasama, yürütme ya da yargı gücü gibi herhangi bir güç tarafından
oluşturulaınaz

ya da

dcğiştirilemez

tehdit edcn1cz. Bunun yerine,

ve kendisi tizikscl güç uygulamaz ya da bununla

ahiakın

daha çok övmc ve

kınama

türünden, esas

olarak beğenmeyi ya da bcğenmcmeyi ifade eden sözlere dayalı yaptırımları vardır.

16

Ahlak, bireyden olgun ve yetişkin biri olduğunda şunları ister: Kendi kararlarını
kendin ver, ilkeler ya da amaçlar üzerinde
bağın1sızlık

düşün, aklını

kullan, kendin üzerinde

ahiakın

bireyci, asi (sorgulayan,

kur, kendi kendini yönct. Bu nitelikler

karşı çıkan, reddeden) ve özerk yönünü gösterirler.

17

Ahlaksal yaşam aşamalara ayrılabilir. İlk aşan1a töresel, grupsal ya da akıl öncesi
ahlak ve ikinci
kuralları

aşama kişisel,

ussal ya da

düşünsel ahlaktır. Başlangıçta

ahlak

bireye dışsaldır. Bireye kabul eHirilirler ya da alışkanlıklar yoluyla

aşılanırlar.

Bu amaç ve kurallar içselleşebilir ya da özümsenebilir. Birey bunları

kendi amaç ve kuralları gibi alır ve davranışlarını onlara göre düzenler, bir vicdan ya
da üstben geliştirir. Freudçu bakışla ahlak ve sağduyu, id'i denetim altına aln1a
girişimleridir.

Bu içsclleştirme işlemi tamamen akıldışı olabilir. Akıldışı bir iç

yönelin1den, sorgulanınış bir yaşama ve bir tür bağımsızlığa ulaşacağın1ız daha ussal
bir iç yönclin1e geçebiliriz, ahlaki özneler olabiliriz, kendi toplumumuzun

kurallarını

ve değerlerini eleştircbilcccğimiz bir noktaya gelebiliriz. Ahlak felsefesinin kendi
rolünü oynanıası, bu sürecin ikinci aşamasında olur. Ahlak felsefesi, bizi ahiakın

15

Frankcna, Etik, s. 24-28
A.c., :;. 25-26
'' A.e., s. 26
Hı

24

düşünsellik taşımayan barınaklarından

üstlenıniştir.

ve dogmatik uykusundan uyandırma işlevini

18

1.1.5. Ahlaki

Sorunların Ayrımı

Ahlaki sorunların başka sorunlardan ayrımı şöyle sıralanabil ir.

19

Birincisi, kimse bu sorunlardan kaçamaz. Birisi, optik yasalarını, logaritmayı
ve cstctiği bilmeden yaşayabilir. Ama bir toplumda yaşayacaksa, ahlak kurallarını
biln1ck

durumundadır.

İkincisi, ahlaki kararlar, uzaktan da olsa başkalarını ilgilendirir. Örneğin, ış
ahlakına

uymayan bir işletmenin havaya veya bir ırınağa bıraktığı zehirli atıklar,

uzaktak i insanları ve başka canlıları etkiler.
Üçüncüsü, ahlaki kararlar önemlidir. Bu kararlar başkalarının hayatlarını,
özgüvenlerini ve ınutluluklarını etkiler. Örneğin, ahlaklı olmayan bir doktortın
çıkarcı

kararlan başkalarının yaşamını doğrudan etkiler.
Dördüncüsü, ahlak alanında hiçbir zaman kesin çözüm yoktur. Örneğin,

kürtaj tartışmalı bir konu olnıaya devam edecek görünmektedir.
Beşincisi,

ahlaki kararlar seçim yapmayı gerektirir. Seçin1in olınadığı yerde

ahlaki yargı verilcmez. Seçimin olduğu yerde, bundan kaçılamaz. Yaşamak, seçim
yapmaktır. Taratların olduğu bir topluın ve dünyada tarafsızlık, dolaylı olarak taraf
tutmaktır.

Ahlaki bir sorunla ilgilenmcdiğinıizde bile taraftutarız.

1.1.6. Ahlak ve Ahlak İlkesi
Ahlak kavramının üç ayağı vardır. İlk olarak, ahlak kavramı. toplumsal
uzlaşıınla ve gelenekle gelen aktanıniarın etkilcşiıniyle ortaya çıkan tünı düzen ve

18

A.c., s. 25-28
Ray Billington, Fclsefeyi Yaşamak, Çeviren: Abdullah Yılm<ız, . . .,
istanbul, 2011, s. 48-52

19

[bskı, Ayrıntı Yayınları,

25

anlaın yapılarını kapsar. İkincisi, ahlak kavramı, bir düzen kavramıdır, ilke kavramı

değildir. Üçüncü olarak, ahlak kavramının içeriği kültürden kültüre değişir; ama
ahiakın gerekliliği değişmez.
çoğunluğunca

Burada ahlak; toplumsal

benimsenip onlara

uyulduğu

yaşamın kuralları, topluluğun

sürece geçerli olan,

davranış, alışkanlık,

.. ve gorene
..
k an ı amın dadır. 20
tore
özgürlüğün

Ahlak, insana özgü
gözlenebilir)

biçimlenişidir

gerekir.

ilkesi, bir düzen

kavramı değildir

özgürlük

değişse

tenıellendirilmesi

ve bir ahlak ilkesiyle sürekli

rneşrulaştırılması

Ahlaklar

belli bir yer-zamandaki (sonlu, tarihseL

Ahlaklı

kavraını,

olma
ve

değişenin

de, bir ahlak ilkesine dayanma

istenıini içsclleştirmiş

tavır

olan- iyi olma

isteğidir.

ussal

kavraınlar olduğuna işaret

ahlak

ve insan

kavramından farklıdır.

içindeki

pratiğinin ereği

"Mutlak" terimi, ilke

Ahlak

değişmeyene işaret

isteği değişmez.

olan

Ahlak ilkesi
-değişmez

kavramlarının

eder. Eylemlerin eyleyenin

ve

eder.

ınutlak

temel bir

deneylenemeyen,

koyduğu

kurallara göre

gerçekleştirilmesi, insana özgü özgürlüğün bir belirtisidir. 21
yasalarını

Geçerli ahlak

ve

değer

sistemini sorgulamadan

(N ietzsche' nin [ 1844-1900] sözleriyle iyi terbiye
birey,

asıl ar.laınıyla

ahlaki

ancak,

ahlaklı olmayı

isteklerinin ve

Ahlaki

yetkinliğe

yetkinliğe kişi yalnızca

Ahlaki yetkinlikten
verebilir. Ahlaki
yaşadığı

dolayı

yctkinliği

insanların

kendisi

olan

Ahlaklı

ilkesine

yetkinliğe
kişi ulaşır.

hesabını

gerekçelerinin
değil,

birlikte

insandır.

Ahlaki

kendini

üstlencbilen özbilinçli

sıkı sıkıya bağlantılıdır;

anianıında

olan

olan)

ve bunu ancak kendisi yapabilir.

kişi, eyleıninin

oluşturur.

farksız

Ahlaki

dönüştürmüş

kişi, kararlarında yalnızca

iki yüzünü

olma

bir hayvandan

ulaşmış değildir.

ulaşabilir

ahlaki davranan

yetkinlik ve sorumluluk, birbiriyle

değildir.

pratiğinin

sorumluluğunu

da

tanımlanan özgürlüğün

henüz

edilmiş

içselleştiren

bunlar

Bu özgürlük,

ahlaklılık

başına

buyruk

özgürlük, özgürce sorumluluk ve

olarak
olınak

eylenıini

açıklayabilıne yüküınlülüğünü de içerir. 22

Picpcr, Etiğc Giriş, s. 45-46
A.c., s. 4 7-48
n A.c., s. 48

20
21
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Ahlak ilkesi

kavramı ahlak(lar)ın çıkış noktası

olarak

anlaşılırsa,

bu kavram

bir ahlakı ahlak olarak meşrulaştıran temel olur. Böylece ahlak ilkesi ve ahlak
kavrarr1ları karşılıklı

bir

etkileşiın

ahiakın içeriğini

içindedirler. Buna göre ahlaklar

oluştururken, ahlak ilkesi onun temelini ve biçimini oluşturur. İçerik değişse de~

biçim

değişnıez.

İnsan pratiğini bir ahlaki pratik olarak temeliendiren bu karşılıklı ahlak ve

ahlak ilkesi

ilişkisi, etiğİn

istcınleriylc,

ahlak ilkesinin mutlak ve

ana konusudur. Etik,
koşulsuz

ahlakların göreceliği

istemleri

arasında

bu ikisi arasındaki bağiantıyı eleştirel bir bakışla ele alıp aydınlatır.
Ahlakı
taşıyan ınutlak

ahlaklı

gereğince

koşullu

gidip gelir. Etik,

23

temellcndirmek isteyen etik, normatİf olma iddiasını

olana, nihai geçerliye dayanmak

durumundadır.

Bu mutlak

olanı,

etik,

olma ilkesinde özgürlük olarak (kendisi dışında bir zemini olmayan, kendi

kendini temeliendiren özgürlük olarak) görür. Bir eylemin
cylcn1 olabilmesi için, hem

yalnızca

ve bu eylemden etkilenenin
gcrekir.

1. t. 7.

ve

özgürlükten

doğan,

ulaşacağı) özgürlüğü

kayıtsız şartsız

hem de (eylemde

amaçlayan bir

'"iyi" bir

bulunanın

eyleın olması

24

Ahlaksız

Ahlak

ve

Ahlakdışı

sözcüğünün karşısına

ahlakdışı. Ahlaksız,

konulabilecek iki sözcük

vardır: Ahlaksız

ve

bilinen bir ahlak kuralına uyınayana denir. Ahlakdışı, ahiakla

ilgisi ve bağlantısı olmayana denir. İnsanlar ancak doğru ilc yanlış davranış
arasındaki

tarkı

anladıklarında

ahlaklı

anlamayanlar, ahlaksız değil, ahlakdışıdır.

ya da

ahlaksız

olabilirler.

Bu

farkı

25

Örneğin, kendi çıkarı için başkalarına zarar verınek amacıyla yalan söyleyen

veya iftira atan akıl sağlığı yerinde bir yetişkin ahlaksızdır. Çocuk bahçesinde oyun
arkadaşına

kum atan üç

yaşındaki

bir çocuk,

kuın atmadığını

söylerse,

ahlakdışı

olur.

ı.• A.e., s. 49
21
"

A.c., s. 51

:'~ Billington, Fclscfcyi Yaşamak, s. 47

27

Durduk yerde küfreden bir psikoz

hastası ahlakdışı,

bir

erişkin ahlaksız davranmış

olur.

1.2. Etik Nedir?
Felsefi bir disiplin olarak etik (ahlak felsefesi) insan
Ancak tüm eylemleri

değil,

bilirni olarak görür ve bir

eyleıni

açıdan

ahlaki

sonuçlara

iyi yapan nitelikleri

vaımayı

araştırır,

ahlak

ahlak

anlayışlarının

kavramlarını

sorgular,

eylcn1lerinin bir bölümünü iyi-kötü
yargı

verir. Etik, iyi ve kötünün ne

ahlak pratik
yaşantımızı

yaşantımızı

alır.

Etik bu

öznelerarası

26

özünü ve temellerinde yer alan ilkeleri

eleştirir,

ahlak

sorunlarını

inceler. Ahlak, insan

karşıtlığında değerlendirir

olduğunu, ahiakın

düzenleyen

araştırır.

amaçlar. Bunun için

bağlayıcılığı gösterilebilen önermeler etiktc önem kazanır.
farklı

konu

ahlaki eylemleri inceler. Etik kendini ahlaki eylemin

ara~tırmada temellendirilmiş

Etik,

eyleınlerini

teınel

kendisini

ve onlar

araştırır. Dolayısıyla

alanlardan biriyken; etik

belirleyen temel felsefi alanlardan biridir.

hakkında

Başka deyişle,

düşünsel

ahlak öncelikle

eylemle, etik bilmekle ilgilidir.

"'Ahlak (ınoral)ın olgusal ve tarihsel olarak yaşanan bir şey olmasına karşılık, etik,
bu olguya yönelen fclsctc disiplininin adıdır. ( ... ) N. Haıtnıann, "morallerin
(ahlakların) çokluğuna karşılık ctiğin tekliği'nden söz eder. Rununla kastedilen şey.
bir tclscfc disiplini olarak ctiğin tekliğidir.'' 27

Ahiakın

felsefi

felsefesi olan etik; ahlak, ahlaki sorunlar ve ahlaki

düşünınedir.

olduğumuz

Ahlak

felsefesi,

yargılar hakkında

geleneksel kuralların belirlenimi altında

düzeyin ötesine ve hatta bu kuralları içselleştirdiğiıniz düzeyin ötesine

Picpcr, Etiğe Giriş. s. I 6- I 7
ı lerald Ddius, "Etik'', Günümüzde Felsefe Disiplinleri, Çeviren: Doğan Özlem, İnkılap Kitab~\·:.
3. Baskı, istanbul, 2007, s. 336
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28

geçtiğimizde başlar.

Bu da kendi

başımıza, eleştirel

ve

sorgulayıcı düşündüğümüz

ve

ahlaki özne olarak bir tür bağımsızlık kazandığıınız bir düzeye geçtiğiınizde başlar. 28
İnsan toplulukta/toplumda bir ahlaka göre yaşamakla yetinmez. Kimi insanlar
düşünmeye,

ahlak üstünde
ilgiliyken,

ahiakın araştırılması

çoğunlukla

kullanılır. ""Nasıl yaşamalıyım? Başka

felsefe

dallarını

ne tür özellikleri

zayıf noktalarını,

ahlaki

değer yargılarının

ussallık, araştırma, cleştiıme,

bir

şeyken,

yaşaına kurallarını
Dolayısıyla etiğİn

düşünülen

etik

Ahlak eylemin

yaşantıyla

telsete disiplini

değil,

etik

kavramı

nasıl davranmalıyım?'· soruları,

ilgilendirmekle birlikte, öncelikle etikle ilgilidir. Etik bununla

ahiakın

yaşanan

ahlak felsefesi

insanlara

yetinmez. Hangi

özellikleri

Ahlak pratik

Ahlakı araştıran

teorik bir süreçtir.

ahlak felsefesidir; ama bunun için

başka

başlar.

onu sorgulamaya

pratiği,

bir

olduğunu, şu

ve

ya da bu

ahiakın

kavran1ların yapısını

temellendirme,

güçlü ve

incel er.

Etiğİn

kavramsallaştırmadır.

Ahlak

şeydir.

etik eylemin teorisidir. Ahlak bir toplumda ortak

belirlerken, etik evrensel ahlak

kurallarını

olasıdır.

genel ilkelerinden söz etmek

belirlemek ister.

Ancak böyle bir etik

biçimsel olmaktan öteye geçemez. Bu etik belli alanlarda ya da yer- zamanda
bireylerde

somutlandığında

l .2. 1. Etik

ete

ken1iğe

bürünür.

Değerlerin Kaynakları

İnsanlar iyi ve kötü düşüncelerinin kökeni konusunda birçok sav ileri
sürınüşlerdir.

Tanrılar,

ruhlar,

atalar

ahlak

yargılarının

kaynakları

olarak

düşünülınüştür. İnsanlar genelde doğru ve yanlış olanın kendileri dışında bir şeyden
geldiğini
insanların

kabul

etınişlerdir.

kendilerine -özgül

Ancak, çok ender olarak
coğrafik,

ekonomik ve

düşünlerini

gerçek

kaynağa,

topluınsal ilişkiler altında

belirli

yerlerde ve zamanlarda yaşayan insanlara- dayandırn11şlardır. 29
Ahlaktaki
geleceğe
karşıtlıkta

değişimin kaynağı, geçmişten

bugüne

taşınan

gelenekle bugünden

yürünmek istenen yol, ya da verili durun1la özlenen gelecek
aranabilir.

(1eçmişten

bugüne akan tutucu

arasındaki

geleneği topluınsal

ahlak,

bugünden geleceğe akan sorguianmış bir yaşaını bireysel ahlak ten1sil eder. İnsanın

2

ıı Frankena, Etik, s. 20
~,,Sel sanı, Etik: Yeni Değerler ve Özgürlük, s. 14

29

düşlernesinin

varolanla yetinmeyip sürekli daha iyi bir dünya

nedeni, bu

dünyanın

iyi

olmamasıdır. İnsan hep daha iyisini ister. Böyle bir dünya için çaba ve savaşın1dan
kaçınmaz.

Tün1üylc

yaşann1amakta
alır,

insancıl

ulaşılınası

şu

gereken, ama

anda

olan bir amaçtır. Bu amaca yürüyen insan olguları bu çerçevede ele

onlara anlam yükler,

da n1evki

evrensel bir ahlak,

değer

biçer.

Başkalarının zararına

peşinde koşmayanlar insancıl

bir ahlaka

güç, zenginlik, iktidar ya

ulaşınanın önkoşullarını taşırlar.

Böylece ahlak değerlerinin ikili bir kaynağından söz edilebilir: toplun1sal
ahlak ve bireysel ahlak. Bunlar hem birbirine karşı koyabilirler, hcn1 de birbirlerini
güçlendirebilirler. Toplumsal
sıklıkla topluınsal

kurallarla

ahiakın

çelişki

olnuısı olasıdır;

daha tutucu

içindedir.

Aına

bu

çelişkinin

bireysel ahlak

kendisi ilerlen1enin

bir ön koşuludur. Ahiakın dinamik dokusu, insanın ne olduğu ve nasıl yaşadığı ilc ne
olabileceği ve nasıl yaşayabil eceği/yaşaması gerektiği arasındaki karşıtlık ta yatar. 30

Kavramların Değişimi

1.2.2. Etik

Ahlak ve

etiğİn kavramları

gösterir. Her ikisinin tarihleri
doğdukları

ve

kültüre,

vardır.

geliştirildikleri

çağa

" ... sadece

ortan1dan

ve toplumsal durun1a göre

değişiklik

insanları değil, kavraınları

koparıp

almanın

tehlikeli

da içinde

olduğunun

. ,.J)
unutu ı maınası gere k ır. ·
Kimi filozot1ar, sanki ahlak kavramları, tarihleri boyunca zorunlu olarak aynı
özellikleri taşıyan zaınandışı, sınırlı, değişmez, belirlcnimli bir kavraın türüymüş gibi
yazrnışlardır.
doğru

ve iyi

değiştikçc

Onlar, doğru ve iyi olduğuna inanılan şey her zaman aynı oln1asa da,
kavranılannın

ahlak

evrensel

kavraınları

da

olduklarını öğretmişlerdir.

değişir.

Ahlak

Oysa

topluınsal

kavraınları, topluınsal

hayat

içerisinde cisin1leştirilir ve toplumsal hayat formlarının kısnıen kurucusudur.

10

hayat

formları
32

A.e, s. 15

:>ı Sigmund Freud, Uygarlığın Huzursuzluğu, Çeviren: Haluk Barışcan, 4. Basım, Metis Yayınları.

İstanbul, 20 ı ı, s. 100
1

.

~ Alasdair Maclntryre, Uomcrik Çağdan Yirminci Yüzyila [thik'in Kısa Tarihi, Çeviren: Hakkı

Hünler-Soıınaz

Zelyut

Hünıer,

Paradigma

Yayınları

Istanbul, 2001. s. 5
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"" ... kadim Grek söyleminde belli kavramların ve modern ingiliz dilinde ise ba~ka
kavramların ortaya çıkması, iki toplumsal hayat formu arasındaki farkı belirtir. ..
Ahlak kavramlarının tarihinde kopuşlar kadar süreklilikler de vardır. Bu tarihin
karmaşıklığı tam da burada yatar. .. Felsefi araştırmanın kendisi ahlak kavrarnların m
değişmesinde bizzat rol oynadığı için, bu karmaşıklık çoğalır." ~ 3

Felsefe,
Felsefenin bir

kavramların
işi

ve

düşünme

biçimlerinin

değişimini

de, yeni kavramlar üretmek, varolan

dikkate

kavramların

alır.

içeriğini

genişletmek veya değiştirmektir. Örneğin, Grek toplun1unun evrimi ve felsefenin

tarih sahnesine

çıkmasıyla,

kavramı dönüşür

ve bir etik kavramı olur.

felsefe öncesi

çağdan

felsefe

çağına aktarılan

''iyi''

·"Bizim 'iyi'nin ('good') atası olan aya86<;, kökeni bakımından Hornerik bir
soylunun rolüne özgül olarak iliştirilen bir yüklemdir. 'Agathos olmak için'
demektcdir W. H. Adkins, 'bir kimse savaşta ve barışta cesur, bccerikli ve ba~arılı
olmak zorundadır; ve o kimse, zenginliğe ve (barışta) boş vaktc sahip olmak
zorundadır, ki bunlar, hem bu beccrilerin gelişimi için zonınlu koşullardır hem de
4
beccrilcriıı ba~arılı kullanımının doğal ürüniidiir."J

Değer

yüklemleri, yalnızca toplumsal sisteıne giren insanlara uygulanabilir.

Başka deyişle

bu kavram yalnızca yurttaşlar içindir. Sistemin dışına düşenler ahlaki

düzenin de dışına düşerler. Bu da, Grek toplumunda kölelerin yazgısıdır; köle, hir
35
k .ışı"d en ço k . b"ır nesne d"ır.

Toplumsal olarak

(upt::Ttlf si

vardır.

J\retc

payına düşen
kavramı, yanlış

işlevi yerıne

getiren bir

yurtta~ın

aretc

olarak crdem/virtuc diye çevri lmektedir.

31

A.c., s. 6
A.c., s. ı O
ıs A.e., s. ı 3
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31

Aretc herkeste
işievindeki
farklıdır.

aynı

beceri ve

olması

beklenen bir

niteliğe değil,

karadığı anlatır. Dolayısıyla

Bir insan kendi tikel ve özgül arete'sini

her

herkesin kendi özgül

insanın

taşıyorsa,

arctc'si ötekinden
o

kişi

agathos'tur

(iyidir). İnsan arete'sine uygun bir yaşam sürmezse utanç duyar. 36
Grek toplumunda
kopuk

değil,

tanrılar

doğal

(evrensel) düzen ilc ahlaki (yerel) düzen birbirinden

içiçedir. Bu dizgede zorunluluk düzeni insanlar üzerinde

üzerinde de egemendir. Evrenin ahlaki düzeni

çiğnenirse,

olduğu

Nemesis

kadar

(NEJ.U:(Jıc;)

çiğneyenden öç alır. 37 Ancak Pers istilaları, kolonilcştirıne, ticaret ve kültürler arası
etkileşim,

bu ahlaki

geçiriln1esi için zemin

anlayışın,

mitolojinin ve geleneksel

kurun1ların

gözden

oluşturmuştur.

"llerhangi bir ahlaki kural ya da toplumsal pratik hakkında sorulan soru şudur: O,
özünde yerel olan VOJlOÇ (Nomos/uzlaşım, ört) alanının mı, yoksa özünde evrensel
olan qn)cn<; (Phusis/doğa) alanının mı parçasıdır? Kuşkusuz buna bağlı olarak şu soru
da sonılur: Kendimin kılacağım kuralları veya gözeteceğim sınırlanıaları seçmek
benim elimde midir (içerisinde yaşayacağım siteyi ve dolayısıyla kendisine bağlı
olarak yaşadığım v6~toç'u seçmenin benim elimde olabileceği gibi)? Yoksa evrenin
8
doğası benim meşru bir şekilde seçebileceğim şeye sınırlar ını koyarT'~

Greklerde değişen toplumsal koşullar eski ahlak anlayışının sorgulanmasını
ve bir ahlak felsefesinin olanağını ortaya çıkarmıştır. Bu sorgulama Grek felsefesinde
sofistlcrle başlamıştır. Safıstler gelenekle aktarılan toplumsal kurumları
sorguladıklarından bu döneme birinci aydınlanma döneınİ de denmiştir.

1.2.3. Eti ği n Sorunları
Etiğİn üç temel sorunu vardır:
ve "istcnç

36

özgürlüğü''

39

"en yüksek iyi'' sorunu. '"doğru eylem" sorunu

sorunu.

A.c., s. 12

7

~ A.e., s. 14
~~~ A.c., s. I 5
vı Dclius, "Etik", Günümüzde Felsefe Disiplinleri, s. 336
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İnsan, yaşamda kendisi için en yüksek iyi peşinde koşar. En yüksek iyi, yaşamın
amacıdır.

Kimine göre kendini

tanrıya

adama, kimine göre

doğaya

uygun

da mutluluk en iyi şeydir. Farklı ahlakların ortak noktası, hepsinde
iyi''yc

inanılması

ve her

araştırmanın, aynı şekilde

ya da onun

aranmasıdır.

şöyle

Aristoteles bunu

her eylem ve tercihin bir iyiyi

yaşanıa

ya

"en yüksek

söyler: ''Her sanat

arzuladığı düşünülür;

bu nedenle iyiyi 'her şeyin arzuladığı şey' diye yerinde dile getirdiler.'~ 40 Aristoteles
başka bir yerde bu görüşünü sürdürür: '' ... İyi olan, her türlü oluş ve değişmenin

ereğidir'. 41 Bu ortak nokta, etik araştırmalarının çıkış yeridir.
Burada iyinin ne

olduğu

42

sorusu akla gelir.

·'iyi, her zaman kendisi için seçilen, asla başka herhangi bir şey için bir araç olmayan
nihai bir

şey olmalıdır.

kılan bir şey olmalıdır.'"

Doğru

hayatı

Ve o, kendi kendisine yeten,

kendisiyle scçilmeye

değer

0

eylem sorunu, en yüksek

İyiye ulaşma

yolunun seçimiyle ilgilidir. Amaca

ulaşınak için izlenecek yolla ilgili tartışnıalar üç alt başlık altında karşımıza çıkar:
Ahlaksal

buyrukların varoluşunu sağlayan şeyin

bir eylemin ne

olduğu

değerler bağlamında

Vicdanın kaynağı

ve ahlaksal

olduğu,

değer yargılarının

vicdan sorunu etik

konusunda

ne

sorunsalın

farklı görüşler vardır:

ne

çok

ahlaksal
olduğu

değer

ürünü, tanrının içi nı izdeki scsi~ toplumsal gelişmenin bir ürünü
.. ..

..46

uruını

bakınıdan doğru

sorunu. Ahlaksal

tartışılan

a priori

44

bir konusudur.
bilinci;
45

,

aklın

bir

eğitimin bir

.

İstcnç özgürlüğü sorunu, öznenin (ahlaksal eylemde bulunan kişinin) seçme
özgürlüğüyle

ilgilidir. Burada aranan

şey

öznenin herhangi bir

dış

ve iç

baskı altında

kalınaksızın kendi kararını kendisinin vermesidir. İnsanın doğal yanı (yenıesi,

Aristotclcs, Nikomakhos'a Etik, 1094a, Çeviren: Saffet Babür, BilgcSu Yayıncılık, Ankara, 2007
.ı 1 Aristotelcs, Metafizik, 983b, Çeviren Ahmet Arslan, Sosyal Yayınlar, istanbul, 1996

'
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Dclius, '"Etik'', Giiniimüzde Felsefe Disiplinleri, s. 337
David Ross, Aristotelcs, Çeviren: Ahmet Arslan v.d., Kabalcı Yayınları, istanbul, 2002, s. 224
.ı-ı Dclius, ''Etik'', Günümüzde Felsefe Disiplinleri, s. 338
45
,'\.c., s. 339
1
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içmesi, üremesi vb.) zorunluluklarla ya da yasalarla (bir gereklilikler zinciri içinde)
belirlenmiştir.

Ancak insanın bu gereksinimlerine nasıl ulaşıp gidereceği ve bunu

yaparken diğer insanlarla ne tür ilişkiler içinde olacağı belirlenmemiştir (öyle olsaydı
özgürlükten söz edilemezdi ve dünya tek tip davranan insanlardan oluşurdu).
Makrofizik dünyada geçerli olabilen nedensel bağıntılar mikrofizik dünyada kısmen
geçerli veya geçersizdir. İnsan davranışı söz konusu olduğunda, insanın neden böyle
davranıp

da başka türlü davranmadığı konusunda kimi açıklamalar ileri sürülebilirse

de, bir zorunluluk ya da kesin mekanik bir neden gösterilemez. Ayrıca fiziksel
süreçlerle zihinsel

süreçler arasındaki

bağıntılar

henüz tümüyle aydınlanmış

-·ıd·ır. 47
d egı

Burada etiğin karşılaştığı başka bir sorun, genelgeçer bir etiğİn olanaksızlığını
ileri

süren

çeşitliliğinin

ahlaki

görecilik

anımsanabilir.

yanlıları

etiği,

iyi ve kötü

sıfatlarının

ahlak bilimi olarak kurmak için

göreli (rölatif)

yapılan

bulunmaması nedeniyle baştan başarısızlığa mahkumdur.
Etiğe

yöneltilen bu

ahiakın değişken

içeriksel

karşı çıkışın

ya da ne

·"kötü'~nün

reddi

olduğu

özelliği açısından

ahlaki

geçerli ilkelerin

48

Başka deyişle
değişebilir.

ahlaklı

"" iyi" ve ""kötü"nün

Ancak ""iyi"

ahiakın yalnızca

bir

isten1İ

ve

kavraınını ahlaklı olına

yanını incelediğinıizde,

ilkesinden soyutlayarak

geçerli olabilir. Ahlak, mutlak ve genelgeçer

davranışın

göreli ve sonuçta

yanılgıdan başka bir şey değildir.

H

söyler.

değişıneden kalır.

düzenleyici bir kavram olan "'ahlak"
aldığımızda

girişim,

geçerlidir. Ama ahlak ilkesi ve

kültürden kültüre

Görecilik (rölativizm), ancak

ele

her

olduğunu

kökleri sofistlere kadar gider. Bu itiraz,

olma istemi her kültürde vardır ve değişmez.
içeriği

(rölativistler), ahlak

rnutlak bağlayıcı, genelgeçer, koşulsuz normlara izin vermediğini,

yargılarda kullanılan

Buna göre

Görecilik

isteğe

bağlı

olduğu

değildir.

Ama bundan

sonucunu

çıkarmak,

49

Dclius, "Etik'', Giiniimüzdc Felsefe Disiplinleri, s. 340-34 I

.ııı Picper, Etiğc Giriş, s. 52
.1')

A.e., s. 57
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1.2.4.

Etiğin

Yöntemi

Etiktc iki ana yöntcmden söz edilebilir. Başka deyişle etik iki yoldan ilgi
alanlarına

yönelir. Bctiınlcyici yöntem ve normatİf yöntem. Bctimleyici ve normatİf

kavramları henı etiğİn

yöntemine, hem de etiğİn kinıi bölümlerine işaret ederler.

Betinılcyici yöntcın,

belirli bir toplum ya da kültürdeki davranış biçin1leri ve

eylemlerini araştırır, onları betimler. Bu yöntenı kural koymaz. Bilimsel bir
tarafsızltkla gerçekliği
davranış kuralları

ortaya çıkarmaya çalışır. Normatİf yöntem. önceden kimi

belirler, reçete sunar. Bu yönteın dogmatik bir bakış açısıyla

kolaylıkla ideolojiye dönüşme riski taşır.
Etiğİn

50

konusu ahlak ya da başka deyişle ahlaki eylem ve yargılar olduğuna

göre, etik, ahlaki eylemlerin bilgisini, yapısını ve mantığını ortaya koymaya çalışır.
Ahlaki davranış modellerinin ve temel tutumların betimlenmesi ve çözümlenmesi~
ahlaklı

olına

gerekliliğinin

değerlendirilmesi
konması etiğİn

yöntemsel

açıdan

temellendirilmesi~

pratiğin

için eleştirel ölçütlerin saptannıası ve kavramsal yapının ortaya

görevidir.

Bu yöntenıleri kullanarak eleştirel bir sorgulan1ayla kendi ahlak ve etik
tutumunu belirleme sürecine girmek, insanın kendi yazgısını ya da yaşanıını
anlamlandırıp temeliendirmesi olanağını sağlar. İnsan, özgür yaşanıak istiyorsa,
tcmellcndirilmiş

ahlaki kararları kendi başına, istencini kimseye tesliın etmeden ve

boyun eğıneden vennelidir. Birey kendi kararlarını kendi almakla her türlü vasiliği
reddetmiş olur. 51

1.2.5. Etiğin Alt ve Üst Disiplinleri
Etik. anıaçiarını pratikte gerçekleştirmek için bir doğru eylem öğretici olarak
alt disiplini olan pragmatiği gereksinir. Pragınatik, etiğİn uygulaına alanıdır. Öte

50
51

A.c., s. 17
A.c .. s. 18-21

eleştirebilmek ıçın

yandan, etik bir bilim olarak kendisini

ctiğc gcreksiniın duyar.

üst disiplini olan meta-

52

Pragmatik, etik alanındaki anlamıyla doğru eylcın öğretisi dir. 53

Pragmatik

akıl araçsal akıldır. İstenene, başka deyişle hedeflere ve aınaca ulaşılmasını sağlamak

için eldeki

açıdan bakıldığında.

Pragmatik
iyidir.

araçları dcğerlendirip

J\n1acın

sonuçlar

bir

eyleın

olmaması,

ahlaki olup

bakımından

en iyi

aracı

akıldır.

seçen

istenilen amaca götürüyorsa, o eylem

eylemin

niteliğini

etkilemez.

Nasıl pragınatik

yan olmadan, etik, pratik hayatta etkisiz kalacak, dolayısıyla da pratiği değiştirerek
dünyayı düzeltmeye/iyileştirıneye katkıda

isteği anlamını

bulunma

yitirecekse; etik

olmadan, pragmatik de ahlaki ve insancıl olınayacaktır. Ahlaki aınaç üzerinde etik
düşünme

ve uygun araçlar üzerinde pragmatik

bütündür. Etik; pratikte etkisiz,
pragmatik de, hedeflerinin

yalnızca

bu ahlaki hedefe götüren

bir kurarn

doğru

birbirinden kopmayan bir

insan iradesini konu alan bir kurarn olmakla;

ahlakiliğine aldırış

koyduğu sonuçları eleştirmeycn

düşünme,

etn1eyen, insan eylemlerinin ortaya

olınakla

yctinemez.

Aınacın ahlakiliği

eylemin seçimi birbirini tamamlar;

diğer deyişle,

ahlaki iyi bir amaçla pragmatik iyi bir araç birlikte iyi bir eylemi ortaya
Meta-etik, etiğİn bilim kuramıdır.

ve

çıkarır.

54

Meta-etik, etik üzerine düşünmedir. Nasıl ahlak etiğİn inceleme konusu ise,
etik de rneta-ctiğin konusudur.

55

1.2.6. Ahiakla ilişkisine Göre Etiğİn Bölümleurnesi
Etik-ahlak

ilişkisinde

dört

mantıksal-kuraınsal

düşünıne

düzeyi

ayırt

edilcbilir. 56
Ahlaki öncrmeler
Bunlar, tekil ya da genel
pratiğinde

genel

normatİf (değerlendirici,
buyrukları

bağlayıcılık isteğiyle

ve

kural koyucu)

değer yargılarını

öneıınelerdir.

içerirler. Günlük

ortaya çıkarlar ve belirli bir eyleme

yaşam

çağırırlar.

~ 2 A.c., s. 78

Grekçe ''pragma .-: 1- eylem; 2- yararlı'· (Bakınız, Bcdia Akarsu, Felsefe Terimleri Sözlüğü,
Yedinci Baskı, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1998, s. 151
5
-ı Picpcr, Etiğc Giriş, s. 79-80
~ 5 A.e., s. 80-81
)<ı A.c., s. 81-83
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Meta-ahlaki önermeler,
çağırn1az.

kişisel

betiınleyici

önermelerdir. Bunlar

Hu önermeler ahlaki ya da ahlaki

açıdan

önemli

kişiyi

davranış

bir

eyleıne

biçimlerini,

ahlaki yargıdan kaçmarak betimlcr, çözümler, yeniden kurar ve açıklar. Meta-

ahlaki öncrınclcr, betimleyici etiğe denk düşerler.
Etik öncrmeler,
değerlendirme

doğrudan

bir eylemi hcdctlen1ez, eylemlerin

ölçütüne yönelir. Bu

önerıncler kişiyi

eylemden önce

ahlakiliğini
eleştirel

bir

bilinç ve istenç oluşturmaya zorlayan ikinci dereceden normatİf önermelerdir.
Meta-etik önermeler, ikinci
eylem ve

davranışları değil,

etik

dcn.~ceden

kuraınlar

betin1leyici

öneımelerdir.

Bunlar

ve sistemleri betin1ler. Meta-etikle etik

sistcn1lcr çözümlcnir, eleştirilir. Bir başka ayrıına göre, metaetik, üç etik türünden
(bctimleyici etik, normatİf etik, metaetik) biri sayı lmaktadır.

1.2.7. Etik Türleri
Ahiakla ilgili üç tür (betinıleyici, normatİf ve analitik- eleştirel) düşünme

biçiıni vardır. 57 Başka deyişle etik, üç ana alt türe ayrılır: betiınleyici etik, normatİf
etik ve ınetaetik.

58

Betin1leyici etik, etik alanındaki bilin1sel ya da tarihsel tutuma karşılık gelir.
Bu etik; gözlemler, sonuçları betinıler, olması gerekenle değil, olgusal olanla
ilgilenir. Betimlediği ahiakın kendine: özgü yönlerini gösterir, kural koymaz.
Toplun1da işleyen ahlak kurallarına göre olaylara ya da durumlara açıklamalar sunar.
Burada amaç, ahlak olgusunu betirnlernek ve açıklaınaktır ya da etik sorunlarla

bağlantılı bir insan doğası teorisi oluşturmaktır.
Normatİf

59

Etik, kural koyucu etik tir. Bu etik ne

yapınamız

ve ne

gerektiğini, yapılacakların nasıl yapılması gerektiğini. yaşamımıza

ahlaki ilkelerin neler
düşünnıe;

neyin iyi.

yapmamamız

yön verecek olan

olduğunu, bunları nasıl uygulayacağıınızı araştırır. Normatİf

doğru

ya da yükümlülük

olduğunu

soran ya da

tartışan düşünnıe

biçimidir. 60 Normatİf etiğİn iki düzeyi vardır: Normatİf teori ve uyr,ıılaınalı etik.

57

Frankcna, Etik. s. 20

~RAhmet C evize i, Etiğc Giriş, 2. Baskı, Paradignıa Yayınları, İstanbul, 2008, s. 6- ı ı
)<)

f'·nm k·~na,
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Nonnatif teorik etik, ahlaki ilkeleri belirlemeye çalışırken; nonnatif uygulamalı etik,
özel alanlarda genel ahlaki ilkelerin nasıl uygulanacağını belirler. 61 Ön1eğin, tıp etiği,
normatİf uygulamalı
Uygulan1alı

bir etiktir.

etik.

normatİf

etiğİn

teorik

pratik sorunlaralalanlara

uygulanması

ilc sorun çözmeyi amaçlar. Bu etik gittikçe karmaşıklaşan, uzmanlaşan, bölünen ve
atomize olan toplumsal
hulınayı

yaşamın

karşı

karşıya

kaldığı

çeşitli

karmaşıklaştığından

amaçlayan bir etiktir. Toplum gitgide

çözüın

sorunlara
bu

etiğİn kapsaını

genişlen1ektedir.

Bir konu ya da problemin

uygulamalı

etik

alanına

girebilmesi için iki

özelliğinin olınası gerekir. Öncelikle, konu hakkında farklı görüşler olınalı, ya da

konu

tartışrnalı olmalıdır.

ilgili olan evrensel,
gerekir. Gerek

Sonra konunun bireylerin etik ödev ve yükümlülükleriyle

başka deyişle bireyselliği

tartışmalı

ahlaki konu ve

vb.) çözümlenmesi, gerekse de toplumsal
yaşamda

(cinsellik

(iş

eleştirel

hakları,

(tıp etiği ... )

ahlaki ve felsefi bir

olması

ötanazi,

veya özel

bakış açısıyla

62

alanına uygulanmasıdır.

etik de denir. Bu etik

söyler. Buna göre

bir boyutunun

(kürtaj, hayvan

eti ği ... ), mesleki

etiği ... ) karşılaşılan sorunların

Metaetik, analitik felsefenin etik

gerektiğini

yerelliği aşan

sorunların

ele alınması uygulamalı etiğİn alanına girer.

analitik etik veya

ve

etiğİn asıl işi

Bu nedenle bu

anlayışı, etiğin

ahlaki

kural

etiğe

koymaması

davranışları, yargıları,

ilkeleri

analiz edip araştınnak~ tartışınak ve cleştirmektir. "Metaetik, yine ahlaki kavrarnların
anlaınlarıyla,

ahlaki önermelerin

mantıksal

statüsüyle ve ahlaki

akılyürütmenin

yapısıyla ilgilendiği için, çoğunluk etiğİn mantığı olınak durumundadır.'~
eleştirel

ya da metaetik

düşünn1e; mantıksaL

bilgi kurarnsal ya da

63

Analitik,

anlambiliınsel

sorular sorar ve yanıt verıneye çalışır. Örneğin, ahlaki olarak "doğru" ya da ""iyi·~

60

A..c., s. 21
r.ı Ccvizci, Etiğe Giriş, s. 8
2
(, Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğli, Beşinci baskı, Paradigına Yayınları, 2002, istanbul, s. 1062
b.>

Ccvizci, Etiğc Giriş, s. ll

38

ifadelerinin anlanıı veya işlevi nedir? Etik yargılar nasıl oluşturulur ya da doğrulanır?
Ahiakın doğası nedir? "'Özgür" ya da "sorumlu" sözcüklerinin anlanıı nedir? 64

1.2.7.1. Normatif Etik
Etik (ahlak felsefesi) tektir, ama etikler çoktur.

Etiğİn ağırlık nıerkezini

kural

koyucu (normatit) etik oluşturur. Bu etik birçok alt başlık altında ele alınabilir.
Örneğin, normatİf etiği, genel çerçevede kişiliğe ve eyleme odaklanan iki alt türe
ayıranlar vardır. Kişiliğe

odaklanan etik, erdem etiğidir. Bu etik karakter ve kişiliğin

gcliştirilmcsini, erdenıli yaşamayı

esas

alır

ki,

Platon~un

ve daha çok Aristotelcs'in

erdem anlayışiarına dayanır. Eyleme odaklanan etikler iki başlık altında toplanabilir.
İlki, ödcv etiğidir. Bu etiğİn ayıncı noktası, her insanın birtakım ödcvlcri olduğunu,
ahlaklı yaşaınanın

sonuç ne olursa olsun, bu ödevleri yerine getirmekle mümkün

olduğunu

eylenılerin sonuçlarından bağımsız

ve kimi

yanlış olduklarını

olarak mutlak

doğru

ya da

kabul etmcsidir. Eyleme odaklanan ikinci etik türü sonuççu etiktir.

Bu etiktc önemli olan, eylemin hangi niyetle yapıldığı değil, sonucun ne olduğudur.
Başka deyişle

eylemin

ahlaklı

olup

olmadığını

belirleyen, birey ve/veya toplum

açısından eylemin ne tür bir sonuç doğurduğudur. 65
Tıp etiği

kural koyucu (normatif) etik alanında yer aldığından, normatİf teorik

ve uygulaınalt etik türlerini inceleyelim.

1.2.7.1.1. Teorik Normatif Etik
Teorik alandan beslenen tıp ctiğinin, buradan aldığı bilgi, bakış açısı ve
yöntemleri tıp praksisine aktarınası beklenir.

1.2.7.1.1.1. Erdem

Etiği

Bu etik esas olarak Aristotelcs'in "Nikomakhos'a Etik" eserine

dayanır.

Bu

etiktc önemli olan kişilik, karakter ve yaşama biçimidir. Hangi cyleınin doğru/yanlış

Frankena, Etik, s. 21
Nigcl Warburton, Fclscfeyc Giriş: Tcrirnlcr-Akunlar-Teorilcr, Çeviren: Ahmet Cevizci,
Paradigma Yayınları, İstanbuL 2008, s. 58-79
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olduğu

ya da ne

yapılırsa

belirlenen amaca

ulaşılabileceğinden

çok,

nasıl yaşamak

gerektiği bu etiğİn temel sorunudur. Soru şudur: İnsan nasıl yaşamalıdır? Bu soruya

erdem ctiğinin yanıtı, insanın erdemli yaşaması gercktiğidir. İnsan ancak erdemli bir
yaşam

sürmek le kendini gerçekleştirebilir. Kendini gerçekleştirrnek ( eudaimona)

Avrupa dillerinde

yanlış

olarak

''mutluluk"

sözcüğüyle karşılanmıştır.

anlaını, insanın

kendi karakteriyle (daimon) uyumlu
..
.d. 66
sunnesı ır.

yaşantı

Bu etiktc özgül seçimler ve eylemler
durumuna gelmesi

gerektiği

yaşaınası,

değil,

bir

Oysa

asıl

dingin ve mutlu bir

insanın

sorunu üzerinde durulur. Burada iyi bir

ne tür bir
insanın

kişi

karakter

özellikleri nelerdir ve bunlar bir insanda nasıl geliştirilebilir sorunu dikkate alınır. 67
Platon, Devlet'te döı1 ana erdemi (bilgelik, yüreklilik, ölçülülük, doğruluk) karakter
özellik leri olarak belirler.

68

Aristoteles her bilgi ve her
iyilerin en ucundaki

şeyin''

mutluluk

durunıda olmanın anlaşıldığını,

yazar.

69

seçımın

ancak

bir iyiyi

olduğunu,

mutluluğun

Filozot: insanın işinin ne olduğunu

70

arzuladığını, "yapılabilecek

mutluluktan da iyi
ne

erdeınieri

ikiye

ve iyi

olduğunun tartışmalı olduğunu

ve mutluluğun öğrenilebilir, alışılabilir

ya da gerçekleştirilebilir bir şey olup olmadığını sorar.
temelinde yer alan

yaşama

71

Aristoteles, mutluluğun

ayırır.

''Biri düşünce erdemi, diğeri ise karakter erdemi olmak üzere iki tür erdem vardır.
Bunlardan. düşünce erdemi daha çok eğitimle oluşur ve gelişir, bu nedenle de
deneyim ve zaman gerektirir; karakter erdemi ise alışkanlıkla elde edilir, adı da bu
nedenle küçük bir değişiklikle alışkanlıktan ['cthos'tanJ gelir. Bundan apaçıktır ki
karakter erdemlerinden hiçbiri bizde doğa vergisi bulunmaz. .. adil şeyler yapa yapa
adil insan, ölçülü davrana davrana ölçülü, yiğitçe davrana davrana yiğit insanlar
olunız.'' 72

c,~ı

A.e., s. 79
(, Stanley M. Honer, Thomas C. Hunt, Dennis L. Okholm, Felsefeye Çağrı, Sorunlar ve Seçcncklcr,
Çeviren: Hasan Ünder, 2. Baskı, imge Kitabevi, Ankara, 2003, s. 330
(,x Platon, Devlet, Çeviren: Hüseyin Demirhan, Palıne Yayıncılık, Ankara, 2007. 427c
(ı'> Aristotelcs, Nikomakhos'a Etik, ı 095a 15-20
70
A.e., ı 097b20
71
A.e., ı 099b ı O
n A.c .. ı ıo3al5- ı 103b
7
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Aristoteles'e göre, üç yaşama biçimi vardır. İlki, evcil hayvanlarınkine
benzeyen çoğunluğun kölece yaşama biçimidir. İkincisi siyaset, üçüncüsü tcoria

yaşan1ıdır. 73 Mutluluk daha çok teoı·ia etkinliğinde olan kişiler için söz konusudur. 74
Karakter erden1i ise, biri

aşırılık,

öteki eksiklik olan iki

kötülüğün ortası

veya orta

olmadır. 75 Aristoteles, düşünce erdemini ( teoria yaşamını), karakter erdemine üstün

tutar. ''Tam rnutluluğun bir teori etkinliği olduğu"nu
Aristoteles, realist bir tutumla,
olduğunu, dış

76

mutluluğun

söyler.
bir

dış ortaına

gereksinmesi

iyileri de gerektirdiğini; çünkü, insanın doğası gereği '"kendine yeter"

olınadığını, yaşamak

için yeterli bazı destekler olmadan iyi eylemlerde bulunmasının

olanaksız olduğunu ya da pek kolay olmadığını söyler.

77

1.2. 7 .1.1.2. Formalist Etik
Irnmanuel Kanı'ın (1724-1804) biçimsel yanı ağır basan ahlak anlayışı,
evrensel bir ahlak olmak amacındadır. Bu etiktc eylemin ahlaksal değerini belirleyen
şey, eylemin içeriği değil, onun yapı ve fom1udur. Kant'ın geliştirdiği bu etikte, tek

bir ilke (maksim) vardır. Eyleme ahlaksal değerini veren de bu ilkeye uygunluktur.
Bu nedenle Kant'ın ctiği ödev etiği içinde ele alınabilir. Kant'a göre insanın kendisi
için kendi kendisine koyduğu ve eylemlerini ona göre yönlendirdiği, başkalarının da
kendileri için isteyebilecekleri bir ilke, ahlak yasası olarak kabul edilebilir.
İnsan

doğal

varlık

olarak

kendi

dışındaki

nedenlerle

belirlenıniştir

(hctcronom). İnsanın doğal yanıyla ilgili eyleınleri koşuBudur (hipotctik). Ama
insanın toplun1sal bir varlık olarak bir istenci vardır. Başka deyişle, kendi kendine

yaşaına ilkeleri belirleyebilir ve bunlara göre yaşayabilir. Böyle bir insan özerktir

( otonom). İ nsanın kendi yaşamı için belirlediği buyruk (imperatif) koşu ll u değil,
koşulsuzdur

(katcgorik).

gcliştiriln1iştir.

Bu

Dolayısıyla

buyruk

ahlaklı

dışsal

insan.

zorunluluklarla

kendi

aklına

değil,

dayanarak

istcnçle
mantıksal

değerlendirınclerle koşulsuz bir buyruk (katcgorik impcratif) ya da bir ilke

-------------7

·'
74

75
76
77

A.c.,
A.c ..
A.c.,
A.c.,
/\.c ..

ı 095b ı 5- ı 096a5
1 178b25-30
ı ı 09a20
ı 17S,ı ı 0-1 ı 78b5
1099a30 ve ı 178b30
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bclirlcyip buna uygun yaşayabilen özerk bir varlık olarak tanımlanabilir. 78 Koşulsuz
buyruğun insanları

hiçbir zaman araç olarak değil, ama her zaman amaç olarak

görıncmizi isteyen biçimi, Kant'ın ahlak teorisine kısmi bir içerik kazandırır.
Kant'a göre,

hayvanları

ve nesneleri araç olarak

kullanıyorsak

79

da, onlara

karşı

ödevleriıniz vardır.ıw Çünkü "... hayvanlara, diğer varlıklara ve nesnelere karşı
ödevlerin tümü insanlığa karşı ödevleri dolaylı hedef alır."

81

1.2. 7 .1.1.3. içerikli Değer Eti ği
Bu
çeşitli

ctiğe

göre,

ahlaklılığın kaynağı

bir arada bulunma denilen

şeydedir.

Çok

bir arada bulunma biçimleri, ahlaksal taleplerin ve buyrukların da içeriğini

belirler. Bu

içeriğe,

M. S he ler (1874-1928) ve N.

etiklerinde "bir ahlaksal
herhangi

bir

gerçekliği

gerçekleştirdiklerinde
tanın1asa

değerin içeriği" adı

da ahlaksal

olmayan
kazanır.

bir içerik

değerlerin

ideal

(apriori) bir bilginin bulunduğudur.

bir
Bu

1-Iartmann'ın

verilir. Bir ahlaksal
şeydir.
etiğİn

ana

varlıklar olduğu

(1882-1950)

değer, başlangıçta

Ancak
savı,

değer

insan

insanlar

bunu

onları tanısa

da

ve insanda bunlarla ilgili önsel

82

1.2.7.1.1.4. Psikolojizm
D. Hume'un (1711-1776) psikolojizmi, pratik (eylemi yönlendiren) ilkelerin
akla

değil,

duygulara

dayandığını,

iyi ve kötü

hakkındaki

bilgimizin psikolojik

yoldan oluştuğunu söyler. Buna göre ahlaksal eylemleri ve yargıları anlamak için
.

ınsan

d ogasına
~
ba k ına k gere k"ır. ~ 3

ı .2. 7 .1. ı .5. 1-lazcıhk
1-Iazcılık

ya da hedoniznıde yaşan1ın aınacı ve insan eylemlerinin doğrultusu

hazdır. Aristippos·a (M.Ö. 435-386) göre,

bedensel hazza ulaştıran eylenıler

7

x Dclius, "Etik'', Günümüzde Felsefe Uisiplinleri, s. 344-345
Warburton, Felsefeye Giriş: Terimler-Akımlar-Teoriler, s. 68
xo Inırnanuel Kant, Ethica, Etik Üzerine Dersler, Çeviren: Oğuz Özügül, Pencere Yayınları, İstanbul,
2003, s. 254-257
xı A.e., s. 257
xı Delius, "Etik", Giinümüzde Felsefe Disiplinlcri, s. 343
x.• /\.e., s. 351-352
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dcğcrliykcn. Epikuros'a (M.Ö. 341-270) göre değerli olan~ bedensel gereksininıleri

en aza indirgeyerek bir denge içinde

yaşamak

ve

acıdan kaçınmaktır.

Her ne kadar

iki düşünürün ahlak anlayışları aynı altbaşlık altında ele alınıyorsa da, önerdikleri
yaşam biçiınleri

birbirine

karşıttır. Hazcılık sonuççtı

ve bireyci bir

deyişle eylemin sonucu olan bireysel hazzı dikkate alır.

1.2.7.1.1.6.

Başka

84

Yararcılık

Eylenıin

ütilitarizm 85 ,

kuraındır.

sonucunu önemseyen bir

başka

etik

anlayış

olan

yararcılık

ya da

ahlaksal ilkelerin temelinde psikolojik etkenierin yer aldığını kabul

eder. Buna göre, tüm insanlar acıdan kaçıp hazzı ararlar ve mutlu olmaya çalışırlar.
Yararcılıkta

birey

değil,

toplum vurgusu

vardır

ve en çok

amaçlan ır. F. Hutcheson ( 1694-1 746) toplumun genel

sayıda insanın mutluluğu

iyiliğini

en yüksek ahlaki ilke

sayar. J. Bentham (I 748-1832), yararcı ilkeleri toplumun hukuksal, ahlaksal yapısına
uygu 1aına konusuna

-·ı·

egı ır.

86

Yararcı görüş, insanın doğal

olarak bencil

olduğu

ya da kendini

sevdiği

doğal

egoizm

kabulünden hareket eder. C. A. llelvetius'a (1715-1771) göre, bu
toplumsal- hukuksal

yaptırımlada

veya kendini

meşrulaştırma

sürecinde

başkalarını

gözetir hale gelir. J. Butler'e ( 1692-1752) göreyse kendini sev me ilc toplumun
iyiliğini

isteme insanda bulunan iki temel ilkedir. Bu nedenle tüm

insanlığın iyiliğini

gözeten eylcınlcr, aynı zamanda kişisel olarak da doğru eyleınlerdir.
Yararcı kuranıların

ortak noktası, eylemin ahlaksal değerini, onun bireysel ve

toplumsal yararına bağlamalarıdır.

1.2.7.1.1.7.

87

88

Pragmatizın

Pragmatizın 8 l), reel durumdan hareketle bir genel iyilik anıacına ulaşmak ister.

Buna göre. verili

koşulların değeri,

pratik

yararlılıklarıyla

ölçülür.

Pragnıatizmi

~-1 /\.c., s. 34 7

xs 1.at ince ''utilit/as- at is: yararlı lık, yarar, çare, kullanışi ık, çıkar, menfaat." (Rakınız, Sina Kabaağaç
, Erdal Yalova, Latince Türkçe Sözlük, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1995, s. 621)
6
1! Dclius., Günümiizde Felsefe Disiplinleri, s. 348-349.
ın A.e., s. 349
x:-ı A.c., s. 349
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karaktcrize eden en önemli özellik bilgiyle eylemi
düşüncenin

birleştiren yaklaşımıdır.

Bu

temsilcileri C. S. Peirce (1839-1914), W. James (1842-1910) ve J.

Dewey' dir (1859-1952). Bu ahlak anlayışı ilkeleri değil, bilgi-cyleın-yarar ilişkisini
öneınser.

1.2.7. l .1.8.

Belirleniınci

Belirlenirnci

etiğİn

Etik

ana

savı,

eylem

Spinoza'ya ( 1632- I 677) göre, istenç
içinde

insanı

özgürlüğü

bilmek ve bu bilinçle yaşamaktır.

.

. .

ıstemıştır.

90

yanılsama olduğudur.

bir
şey

yoktur.

insanın

özgür olmak,

bu

B.

Doğanın birliği

varolan süreçler gibi,

söyler. Ona göre özgürlük,

zorunluluğu kavramasıdır. Başka deyişle

k unna k

diye bir

doğadaki diğer

ele alan Spinoza,

belirlenmiş olduğunu

özgürlüğünUn

insanın

belirlenmişlik

da

ya da

doğan11zın zorunluluklarını

Spinoza matematiksel kesinlikte evrensel bir etik

91

1.2.7.1.1.9. Özgürlük Etiği
Bu etikte
varnıaktır.

ahlaklılığın

Bunun için

insanın

gerçekleştirmesi

kendini

gerçekleştiği

ölçütü, kendi olmak ya da bir
kendi özgür

gerekir.

yerdir. Kendini özgürce

Dünya,

kararıyla

kendi

kişi olduğunun

bilincine

eylemesi ve bu eylemlerle
eyleınlerimizle

gerçekleştinnek dışında dünyanın

özgürlüğün

bir

anlamı

yoktur. Bu eti ği n temsilcileri "'Bcn"den hareketle evreni kuran J. Fichte ( 1762-1814)
ve varoluşçu felsefccilcrdir.

1.2.7. 1.1.1 O. Toplum
Bu etik, toplum
toplumsal

anlaşnıayla

92

Sözleşmesi Anlayışı

(Adalet

sözleşmesi anlayışına dayanır.

Etiği)

Buna göre, ahlaki kurallar

belirlenir. T. Hobbes ( 1588-1679),

insanların doğal durunıda

birbirleriyle sürekli bir savaşım içinde olduklarınıy 3 , ancak bir sözleşmeyle bir
-----------------·--------- ---;~•) "TCpnyJlUTtKoç lpragmatikosJ: gerçek, hakiki, reel" (Bakınız,

Fono Açıköğretim Kurumu,
Yunanca-Türkçe 1 Türkçe- Yunanca: Cep Sözlüğii, s. 21 O)
')O Cevizci, Felsefe Sözlüğü, s. 979
~: Bcncdictus de Spinoza, Törebilim, Çeviren: Aziz Yardımlı, 3. Baskı, idea Yaymları, İstanbuL 2009
)_ Dclius, "Etik'', Günümüzde Felsefe Disiplinlcri, s. 354
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toplumda

yaşayabileceklerini

Topluın

Sözleşmesi

adlı

söyler. J. J. Rousseau

kitabında

(1712-ı

778), benzer bir

savunur. Rousseau, toplum

belirlenen yasaları topluın dini düzeyinde ''kutsal" görür.

94

insanların

mantığa

soınut

bir

sözleşmeyle

düşünce ortaklığına

ilkeleriyle bir tür

topluın kurabileceklerini söyler.

ı .2.7. ı. ı. ı

fılozotların

iyi niyet ve

Fransız

temel tezi, her

söylerler. Her

fizyolojik

eşit

ve özgür bir

şeyin ınaddesel

gelişmiş

temcle

biçimlerinden

dayandığı,

başka

bir

şey

materyalistleri J. O. De La Mettrie (1709- ı 751 ), P. T.

içinde olmak üzere tün1 eylem ve

düşünce

dayanan adalet

(Fizyolojik ve Marksist Etik)

D'Holbach (1723-1789) ve C. A. Helvetius

olduğunu

J. Ra w ls (ı 92 ı -2002),

varabileceklerini, ilkece

ruhu ve bilincinin de maddenin en

olmadığıdır.

sözleşmesiyle

95

Anlayış

1. Materyalist

Materyalist
ınsan

değil,

görüşü

şey

(1715-ı771), insanın

davranışlarının

mekanik yasalara göre

açıklaması

olan süreçlerdir. Bu

ahlaki eylemleri de

fizyolojik

koşullara bağımlı

gerçekleşir.

Tin, ruh, zeka ve

ilişkiler yumağında özgürlüğe

yer

yoktur. İnsanın tüm eylemleri onun doğasınca belirlenmiştir. İnsan davranışiarına
yön veren itici güç, insan

yaşam al ıdır.

özsevgidir ve insan kendi

doğasına

uygun

96

Marksist etiktc
nıaddi teıncli olduğu

bilinç ve

doğasındaki

ahiakın

ağırlık noktası,

insan

kabul edilen ekonomik

doğasından,
altyapıya

çerçevesi büyük ölçüde üretim

özellikle kapitalist ülkelerdeki

sınıfları

ve

tüm toplumsal

ilişkilerin

kayar. Buna göre, toplumsal

ilişkilerince

belirlenir.

onların ahlaklarını eleştirir.

Marksiznı

Marksist etik,

'>' Romalı ozan Plautus'a [M.

Ö. 254-184] ait olan ve Hobbes'ın yeniden ortaya çıkardığı ·'homo
homini lupus est'': '·insan insamn kurdudur'' bu yaklaşımı özetler. (Bakınız, Cevizci, Felsefe
Sözlüğii, s.504-505)
'>·ı Jean-Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi, Çeviren: Vedat GünyoL Altıncı Basım, Adam
Yayınları, istanbuL 1994, s. 157
'>'i Picpcr, Etiğ~ Giriş, , s. 241-243
')(, A.e., s. 243-250
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sınıf

sisteminin yol

açtığı eşitsizlikleri

ve

haksızlıkları aşan, eşitlikçi

ve özgürlükçü

yeni bir ahlak ı amaç olarak belirlediği nden, betimleyici değil, normatİf bir etik tir. en
''Friedrich Engels

lı

820- 1895] böyle bir ahlak ı, 'gerçek'. bütün

sınıfsal

ahlakların ötesindeki 'insani ahlak' olarak tanımlar." 98
'"llegel [ 1770- ı 8311 gibi, Marks da [ 1818-1883],

özgürlüğü,

bir toplumsal

düzenin sınırlamalarının ve zorlamalarının daha az sınırlanmış bir başka toplun1sal
düzenin varlığa getiriln1esiyle aşılması çerçevesinde tasarlar."

99

1.2. 7 .1. 1. 12. Feminist Etik
ahlakın,

Feminist etik, hem geleneksel

hem de

filozofların çoğunluğunun

erkek cgen1en bakış açısıyla hareket ettiklerini söyler. Bu etik, erkeğe göre kadına
ikincil bir toplun1sal rol
Erkek usla,

kadın

verildiğini beliı1ir.

kadın

Buna göre, erkek yönetir,

duyguyla hareket eder. Erkek genel

yasaları arayıp

yönetilir.

bulurken,

kadın

somut bakın1 görevini yürütür. İşte feminist etik, bu andro-sentrik (erkek-merkezci)
ve logoscntrik (us-merkezci) görüşün belirlediği fallokratik ( erkek-egeınen) düzene
karşı çıkar.

Bu etik, erkeklerin

bitişsel

düzeyde kabul ettikleri

pratik düzlen1de duygusal bir direnç gösterdikleri
konusunda ilk öne
olarak

çıkan kişi

belirlendiğini,

ilgilenmcyi
Kadınlar

97

<JX

·i·J

yapar. Feminist etik

Simone de Beauvoir ( 1908- I 986),

kadının "öteki'~

bütünselliği

göre. erkekler,

olmayan bir

yalnızca

tikeli, özeti, duygusal

genel,

olanı

varlık

olarak

mantıksal

da görüp

görüldüğünü

ve ussal olanla

değer

vermelidirlcr.

da toplumsal sınırlılıklarını aşarak genel, evrensel, ussal olanla ilgilenmeli

ve özerkliklerini
kadına

etiğe

bırakıp;

sapıamasını

erkek için sadece nesne olduğunu, tek başına ayakta

durarnayan, özerk olamayan.
söyler. Feminist

kadın-erkek eşitliğine,

kazanmalıdırlar.

Kimi erkek filozoflar (Aristoteles, G. W. F. Hegcl)

ikincil h ir toplumsal rol b içerken, kimisi (L. Feuerbach [ 1804-1872], I 1.

A.c., s. 243-250
A.c., s. 248
Maclntryrc, Uomcrik Ç<ığdan Yirminci Yüzyıla Ethik'in Kısa Tarihi, s. 239-243
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Spencer [1820-19031. J. S. Mill [1806-1873]) kadın-erkek eşitliğini savunur ve

kadını insan türünün eşit bir üyesi olarak görür.
l"cıninist
eleştirel

bir

"'"kültürün
•
. • , 101
ıçın

100

etikçilerio ortak noktası, geleneksel erkek egemen bakış açısına

yaklaşımla karşı durmaları, kadın duyarlılıklarını

güçsüzlcştinliği

bu cinse ahlaksal uslamlama

öne

alanında

çıkarınaları,

ve

yeni bir paradigma

ça ba ı an1a ı arı d ır.

1.2.7. l. 1. 13. Ödev Etiği
Ödev etiği ya da deontolojik
yanlışlığının,

ve ödcvlc

Ross~un

ctiği

içinde yer

olarak, eylemin

söyler. Buna göre eylem ödevi

alır.

aldığı

Bir ilkeye ve iyi niyete

teınelindeki

niyet, ilke

gerçekleştiriyorsa doğru

(1877-1971) eti ği ve Hipokrat'la

bu etik içinde yer

de üdcv

etik ahlaki bir eylemin doğruluğu ya da

sonuçlarından bağımsız

belirlendiğini

ahlakidir. D.
ahlakı

eylemin

102

ilişkilendirilen

dayandığı

için,

ve

hekimlik

Kanı'ın etiğinin

kabul edilebilir.

Ödev etiğinde önemli olan eylemin sonucu değil, insanı o eylemi yapmaya
iten ilke, ödev, sorun1luluk bilgisi ve niyettir. Bir eylemin doğru n1u, yanlış mı
olduğunu

gösteren

şey,

o eylemin

nasıl

bir eylem

olduğu,

eylen1i

doğuran

neden(lcr)in ne olduğudur. Dolayısıyla "hastanın yararı" 103 niyetiyle hastasını
sağaltan

bir hekiın. sonuç ne olursa olsun, ödev etiği bakımından doğru davranmış

olacaktır.

1.2.7. 1.2.

Uygulamalı

Etik
uygulamaları

yalnızca

olan bir

Normatif Etik

kuranısal

alandır.

bir bilgi

alanı

değildir.

Genel etik ilkelerin, belirli

aynı

zamanda

ve eylem

alanlarına

Etik

yaşam

-----------

Pieper, Etiğe Giriş, s. 253-262
lloner, lltınt. Okholın. Felsefcye Çağrı, Sorunlar ve Seçenekler, s. 336
ııı~ Grekçe ''deon: üdev ve logos: bilim, deontoloji: ödev bilimi'' (Bakmız, Ahmet Cevizci,
"Deontolojik Ftik", Felsefe Ansiklopedisi, Editür: Ahmet Cevizci, C:IV, Babil Yayıncılık, Ankara,
2006, s. 17X- 179)
10
~ "Ne kadar eve girscm de hastanın yararına gireceğim" (Hipokrat Andı) (Bakınız, Walther Kranz,
Antik Felsefe, Metinler ve Açıklamalar, Çeviren: Suad Y. 13aydm, Sosyal Yayınlar, ikinci Baskı,
istanbul, 1994, s. 188)
100
101
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uygulanınasıyla
uygulamalı

etik soınutlaşır. Bu bağlamda tıbbi etik ve tıbbı ilgilendiren diğer

etik türlerini

1.2.7. 1.2.1.

Tıbbi

kısaca

etik

Tıp ctiği. yardıma
biçinıindeki

genel

gereksinim duyan insanlara

gerektiği biçiınde yardıın etnıe

tıbbi

alanda

somutlaştırılınasıdır.

hastalardır.

Onlara

yapılması

normun

gereksinim duyanlar,
1-lekiınin

inceleyelim.

ödevi, hastaya zarar

verıneden

onun

sağlığını

gereken

Burada

yardıma

yardırnsa

tıbbidir.

korumak ve

hastalandığında

yeniden sağlığına kavuşması için gerekli araç ve yo1Iara başvumıaktır. Dünya
Tabipler Birliği'nin (DTB) 1948 Cenevre-İsviçre Bildirisi~nde yeniden yazılan, 1968
ve 1983 'teki DTB genel

kurullarında geliştirilen

ve bugün de geçerli olan Mesleki

Bağlılık Yemini'nde '"Benirn için hastalarıının sağlığı en önde gclecek'.ı 04 denilcrek,
hekinılerin hastalarına

salt onarılacak bir teknik nesne gibi davranınarnakla yükünılü

oldukları belirtilmiştir. Hekiın

hastaya

ona s::ıygı duymakla yükümlüdür.

ahlakı

ve

vicdanı

onunla

ilgilennıckle

ve

105

yaklaşımla bağlantılı

Bu genel

insancıl davranınakla,

olarak, tck tek durumlarda doktorun bilgisi,

ona yol gösterir.

1.2. 7 .1.2.2. Biyoetik
Biyoetiğin

konusu yaşamdır. Yalnızca tıp etiğinin ana konusu olan insan

yaşamı değiL doğada

özellikle 20.

var olan

tüın organiznıaların yaşamı

yüzyılda tıpta ıncydana

gelen dramatik olay ve

dikkate

alınır.

değişimler

Biyoetik,

nedeniyle

tıp

ctiğinin sorgulannıası ve gen teknolojileri nedeniyle gündeınc gelmiştir. İnsan,

hayvan ve bitkilerin daha iyi bir

yaşam

kalitesine

ulaşmaları

için

kalıtımın

özünü

Sağlıkla ilgili Uluslararası Belgeler, Diinya Tabiplcr Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş
Milletler, UNESCO, Avrupa Tabip Birlikleri Forumu, Hazırlayanlar: Nüket Örnck-Hükcn v.d., 2.
Baskı, Türk Tabiplcr Birliği Yayınları, Ankara, 2009, s. I 5
ır;~ Picpcr. Etiğc Giriş, s. 86
101
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iyileştirmek amacıyla geliştirilen
karşılanır olmuştur.

gen teknolojilcri, günümüzde giderek endişeyle

öngörülemeyen zarariara (kanser vb.) yol açabilir.
("açlıkla

mücadele'' bahanesiyle)

··kanserin, AIDS'in vb.
araçların kutsanması
kahtım

genine

değiştirilen

kullanılabilir

Çünkü, bu teknolojiler kötüye

sağaltımı''

değiştirilmesi

için)

ve

bitkilerin genetik

Şu

ınüdahale, çalışanların

tür pratik

yapısının

n1ikroorganizn1aların

genetiğinin değiştiriln1esi,

kabul edilemez.

organizmaların

Yararlı

ya da önceden

""iyi amaçlar" için

işlemlere karşı çıkılmalıdır:

genom analizlerinden geçirilmesi,

(GDO)

denetimsizce

(sözde

bırakıln1ası,

serbest

teknolojisinin askeri amaçlarla kullanılması (biyolojik silahlar).

genetiği

gen

106

1.2. 7 .1.2.3. Sosyal Etik
Sosyal

etik,

bireylerin

yaşadıkları

içinde

yükürnlülüklerini vurgular. Bu etik, bireysel
etik, bireylerin hepsine uzanan
Bireydeki bencillik,
başkalarını

etiği

sevmeyi, merhameti,

iktidar

hırsı,

ortaya koyar. Sosyal etik, kendi eylemlerinin
özgürlükçü ve sorumlu birliktelikleri
cinsel

ilişki.

gebelikten korunma

ve sosyal sistemlerin

nefret ve benzeri

hoşgörüyü, saygı

ve

barışı

ortaya

araçları. eşcinsellik

çıkar.

ve

Sosyal

etiğidir.

eğilimiere karşı;

ahlaki bir

sorumluluğunu

teınelinde

haklarını

karşı parçadır.

tamamlayan

kuralların, kurumların

kıskançlık,

karşı

toplun1a

gelişme

olarak

üstlenebilen öznelerin

Cinsel etik (evlilik

vb.) sosyal

etiğİn

dışı

içinde yer

alır.ıo7

1.2.7.1.2.4. Ekonomi

Etiği

l·:konomi etiği sosyal etiğİn bir alt alanını oluşturur. Bu etik~ iyi bir yaşanun
etik ilkelerini verimlilik, yararlılık artırımı ve değer yükseltme gibi ekonon1ik
isteınieric birleştirmeye çalışır.

gücü olan k<:lr elde etme

10
"
ın:

Günümüz dünyasında kapilalist ekl)Hominin itici

amacının heın

çevre

kirliliği

nedeniyle

doğada,

hen1 de

sınıf

A.c., s. 88-89
A.~ .. s. 90
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ayrın1ları

nedeniyle toplumsal ilişkilerde yarattığı yıkım eleştirilmektedir. Daha adil,

doğaya saygılı

ve

barışçı

bir ekonomik düzen

işletmelerin çalışanlarına, müşterilerine

ve

isteınİ

öne

çıknıaktadır.

Ayrıca

diğer işletmelere karşı sorumluluklarını

yerine getirıncieri beklenmektedir. Hastanelerin birer işletme durumuna geldiği
günün1üzdc,

çalışanların

karar

alnıa

kaliteli ve adil fiyattan hizmet

.-·

ctıgıne

1011

süreçlerine

katılınası,

sunulması, diğer

hastalara

C"ınüşterilere'')

hastancieric rekabette ekonomi

. 108
uyu ı ması be ki cnır.

A.c .. :--.. 'J0-9 1

50

2. BÖLÜM: ETİK SORUN VE TlBBIN ETİK SORUNLARI

Değer

2.1. Olgu ve

Riz olgu ile

değeri ayırır

arasında düşünsel

ve ikisi

bu yarık Hoıneros döneminde söz konusu değildi.
Olgu

sınanabilir

önermeleri

yarık

bir

görürüz. Ancak

1

önermelerdir ve

doğru

olmadıkları

olup

gösterilebilir. Örneğin, ·'havaya fırlatılan bir taş yer çekimi nedeniyle yere düşer~'
öncrnıcsi sınanabilir. Doğru

olup

olınadığı

gösterilebilir. Buna

karşılık değer

yüklü

önerınelcr doğrulanaınaL ya da yanlışlanamaz. Örneğin, "sevgi doğrudur/yanlıştır"
diyeıneyiz. Aına

kanıtlanabilir

"sevgi

anlatırlar.
öğütler

birbirinden

ayırıp sınıflamaktır.

önermeler; olgular ya da gösterilebilir olaylarla ilgilidir.

değerlerle
akıl

sonucunda ve

diyebiliriz. Felsefenin görevlerinden biri de,

kanıtlanamaz önerıncieri

ve

Anıpirik

önennelerse,

iyidir/kötüdür~'

ya da

olması

yürütmeyle

Normatİf

gerekenieric ilgilidir. Birinciler bir gözlemin

yapılmış

önermelerdir; bunlar nesnel

olguları

İkinciler kurallarla (etikte davranış kuralları) ve bu kuralları izleyen

ya

da

önerilerle

ilgilidir.

Bunların

gösterilememcleridir. Bu öncrmeler ya da

tenıciinde ileri sürülürler.
Değer

temel

yargılar

bir

özelliği

olgular

boşlukta değil, yaşanan

olarak
bir

şey

2

önernıcleri,

tipik olarak, onaylama, onaylamama ve yükümlülük

sözcükleri içerir: iyi~ kötü ve gereken/gerekmeyen gibi. "İyi" sözcüğü onaylaınadır.
•·iyi" insanların onayladıkları değerlere işaret eder. Bir insan "iyi·' sözcüğünü
kullanınca

kendi

olduğu anlamına

değerlerini

gelmez.

ve belirsiz anlamlar
kullanıldıklarını

1

2

ortaya koyar. Yoksa bu, "iyi" diye

Olağan konuşmalarda,

taşıdıklarını,

aydınlatma

nitelediği şeyin

sözcüklerin genellikle
amacından

değer

'"'"iyi"
yüklü

çok, payanda olarak

unutmamak gerekir. Bu nitelikteki sözcükler, aslında tamaıncn

Maclntryre, Homcrik Çağdan Yirminci Yüzyıla Ethik'in Kısa Tarihi, s. 1 ı
Billington, Fclscfeyi Yaşamak, s. 94-95

51

onları

kullanan

kişinin değerlerine bağlı olduğu

halde,

anlamları

üzerinde bir

uzlaşım

varmış gibi kullanılırlar. 3

2.2. Olgu ve Yorumu
Başka insanların

iyilik ya da kötülüklerine
kaynaklı

eden her insani eylem ya da her insan
yargılarının

ahlak

yaşamlarına,

pratik
ettiğine

olgu ahlak

anlamak için,
düşünce

istençlerine, seçimlerine,

bakmak gerekir.

Eğer

birikiminden

eşit

ya da

alanına

dolaylı

ve

olarak etki

girer. Bir eylen1in

başka insanların

zihinsel ve

duygularına nasıl

etki

başka insanları araçlaştırıyor, onları aşağılıyor,

eylem

sakatlıyor, yaşamlarını niteliksizleştiriyor,

özgürlüklerini
insanlık

olmadığını

konusu olup

doğrudan

yararlanma

hakkı tanımıyorsa,

istençlerini yok

sayıyor,

ahlaksızdır

böyle bir eylem

denebilir. Ön1eğin, akciğer kanserini önlemek amacıyla bir aşı geliştirilmiş, ama karlı
kanser

ilaçlarını

büyük

sayıda

ahlaksızlık

üreten

insan kitlesinin

bu

aşının yaygın uygulaınasını

iyiliğini

engelliyorlarsa,

olumsuz etkileyen böyle bir insani

olgu~

olarak nitelenebilir.

Günümüzde
insan,

şirketler

yaygın "'değer"

serınayesi, parası,

ölçüsü güçtür ve en önemli güç de
kısacası

kariyeri, mevkisi,

paradır.

Bir

toplam gücü kadar önemsenir ve

kazandırdığı para kadar da değerlidir. İnsan, başlı başına önemli bir varlık değildir,

kara

ulaştırdığı

ölçüde

değerlenen

bir

araçtır.

Tüm

çalışanlar

kendi

başlarına

an1aç

değil, birer araçtır. Örneğin, bir özel hastane sahibi, bireysel çıkarı (kar) nedeniyle

hastane çalışanlarını ve hastaları araç olarak görür. Çünkü, sermayedar için '"iş iştir"
ve kar

amacına

götüren her yol

uygundur. Ahlaki bir eylem,
olarak görür.

Aynı

ve

hastalan kendi

başlarına

yaşayacaktır.

çalışan

bir

gibi,

Hastalarını

amaç olarak görecek,
kendi

başlarına

işletme/karhane

üretimde, ticarette serbest ve
insanları

araç olarak

değil,

amaç

hekiın, bağımsız düşünebiliyorsa, tıbbi

kişisel ahlakını oluşturmuşsa,

kalacak, ama hastaneyi

3

savaşta,

Kant'ın belirttiği

özel hastanede

ctiği kavraınış

aşkta,

4

hem

çalışn1a arkadaşlarını,

çalışanı olduğu işletmeyle

amaç olarak görürse

içtiği

olarak gören zihniyetle

bir

hem de
geriliın

anda

karşı

bağlı

karşıya

A.c., s. 28-87

.ı Sel sam. Etik: Yeni Değerler ve Özgürlük, s. 27-28
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kalacaktır. Eğer hastalarını

gören bir hekim kendi

araç olarak görürse tersi

varlık

aına yalnızca

yöneltildiği insanları

nesne olarak ya da o insanlan amaç olarak

aınacına ulaşmak

için

ahlaksızlık vardır.

kullanılması

değil,

özne olarak

değiL

yalnızca

kendi

ama

gerekli birer araç olarak görüyorsa, ortada bir

Çünkü, bu durumda,
çıkar

tüm insani nitelikleri bireysel

araç olarak

kaldıracaktır.

nedenini ortadan

Bir insani eylem veya olgu, kendisine

olacaktır. Hastalarını

insan, insan

sayılmamakta,

altına alınn1aktadır.

için ayaklar

öznelere

zarar vermesi, bir bireyin zevki için birçok bireyi incitmesi, bir insan için

insanlığı

yok

sayması,

koşullarını

evrensel

ortadan

kaldırmasıdır.

öğenin yokluğuyla

(insanlık), geniş

olmak üzere

doğal

çatışma

Ahlaksız

ya da en

varoluş

öğe,

Bu gerilimli

doğa

ilişki

olanağı

ilişkisi vardır.

davranışta

kapsar.

Birine

beklenir.

yararlı olanın

Aına

arasında

sürdürülecektir? Bu

doğa/toplum

yaşama

sunan, insan da içinde

doğa)

ve bireyle toplum

nasıl

ve birlikte

dar anlamda insan türünü

azından zararlı olmaması

ki, insanla

için

bir eylem/olgu, bireysel

parça bütün

her zan1an

bir birlik ve

çelişki

yalnızca

bundan zarar görür.

Yalnızca

gözetilerek çözülürse, insan/birey zarar görür. Bu da birlikte

yaşan1anın

insan/birey gözetilerek çözülürse,
doğaltoplum

kendi

karakterizedir. Evrensel

arasında

Anlaşılıyor

vardır.

insanın

düzenin bütününü (inorganik ve organik

yararlı olması

öyle olmaz.

olan

anlamda insana bir kültür yaratma

Bireyle toplum
ötekine de

nedeni, bir öznenin

varlık

ya da toplumsal bir

çıkarı

Böyle bir

diğer

eylemin/olgunun

ahlaksız olmasının

nesneleştirilen

koşullarını yaralar. Öyleyse, bu çelişki bir denge içinde, özlenen doğa-insan ve
toplunı-birey

uyumlu

2.3. Etik Sorun

birliği

Nasıl

içinde çözülmelidir.

Ortaya

Çıkar?

Bir olgu ya da eylem, ne zaman ve
olgu

değerle

ne zaman, neden,

koşullarda değer alanına

nasıl

nasıl

ve niçin

ahlaki bir sorun olur?
ilişkilendirilir

Başka deyişle,

ya da bir olgu hangi

girer?

İnsan tek ahlaksal hayvan olabilir, ama bu onun yaşan1ındaki her şeyin ahlak
kapsamına girdiği anlamına
dışında

gelmez. Davranışlarıınızın büyük bölümü ahiak alanının

yer alır. Farklı tarihsel koşullar ve kültürlerde ahiakın alanı, daralıp
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genişleyebilir.

yargıları,

Bireylerle ilgili ahlak

özel eylemlerden çok, tüm

yaşam

yönelimleriyle, insanlarla kurdukları toplam ilişkiler ve tavırlarına göre verilir. İnsan
ilişkilerinde

alanına

ahlak

giren ve girmeyen

eyleınler arasında ayrın1

gerekir. Ahlaki eylemler bir kimsenin kendisinin
~iyiliğini'

bunların,

ilgilendiren ikinci bir sorun,
aşnıası,

geniş

daha

insanların
insanlık

düşünler

etkileyen güdüler,

bir

yaşadığı

birikiminden

insanların

yargıları

ve eylemlerdir. Ahlak

da

alanını

kişisel davranış alanını

ve kimi zaman

genelleştirilebilmesidir. Eğer

tarafından

koşullar-

-insanlar

yaratılmış

uzaklaştınyar (hayvanlaştırıyor)

yargılarının

bunlar ahlak

kadar öteki

bireyin güdüleri ya da

alanı etkileınesi

koşullar

olduğu

yapabilmek

konusu olurlar ve

insanları

onları yabancılaştırıyorsa,

ve

ahlaksızlık

olarak ilan edilebilirler.

Örneğin, açlık, doğal olaylar (kasırga, kuraklık ... ) nedeniyle ortaya çıkarsa ahiakın

konusu değildir, ama insan düzenlen1elerinin bir sonucu ysa, ahlak alanına girer. 5
İnsan; bilgisini, becerisini, teknik ve teknolojik eylem alanını genişiettikçe
ahiakın alanı
ilişkilerini,

da

genişler.

eylemlerini,

Ahlak dinamik bir süreçtir.

kavramlarını

ve

yargılarını değiştirir.

bir zamanlar toplumsal olarak kabul edilen belli
kalınaz, aynı

zamanda daha önceki

Toplumların değişimleri;

dünyanın

davranış

Toplumsal

değişimler,

tiplerini sorunlu

kılmakla

tanımlamış

ahlaki çerçevesini

insan

olan

kavranılan da sorunlu hale getirir. Böylece toplumsal değişim ve dönüşümler ahlak
6

kavramlarını, sorunlarını

ve

yargı

biçimlerini

Ahlak, bilim ve teknoloji ile
çevresi üzerinde

işlem yapabilnıe

gcnişlettikçe, ahiakın alanı

da

değiştirirler.

sıkıca ilişkilidir.

ve

Bilim ve teknoloji

doğal kaynakları toplumsallaştınna olanaklarını

genişler. Ahiakın alanı insanın

toplumsal kurumlarla durmadan artan denetleme ve yönetme
Ahlaki

yargılar

söz konusu

olduğunda,

yargılarının yaşarnın niteliğiyle

ne tür insanlar

olduğumuzu

insanın doğal

iki ilke ortaya

hem

doğayla,

yeteneğiyle genişler.

çıkmaktadır.

ilgili konularla, ne tür bir

hem de

Birincisi, ahlak

yaşan1 sürdürdüğümüz

belirleyen insan denetimindeki konularla

ve

sınırlı oluşudur.

İkinci ilke, denetimimiz dışında kalan yaşaın konularımızın doğal olaylar oluşu ve

ahlak
ahlaklı

5
6

yargıianna

ya da

konu

ahlaksız

ohnayışıdır. Yalnızca

diye

yargılanabilir.

insan denetimi içine giren olaylar,

Birinci ilke

toplumların

adet, töre ve

A.c., s. 21-24
Maclntryrc, llomerik Çağdan Yirminci Yüzyıla Ethik'in Kısa Tarihi, s. 9
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örtleriyle ilgiliyken, ikincisi bilin1sel bilgi düzeyi ve teknolojiyle
insanın

nedenle,

ahiakın alanı

da

toplam

doğal

genişler.

Yetersiz beslenmeden yetersiz

insanlık sorunları uyumlaştırılmış

nüfusa, bütün
zaman,

doğal

içinde

bulunmayan

yaşam

koşulları,

geliştirme olanaklarını

kötü konuttan

aşırı

toplumsal eylemle çözülebildikleri

ınsan

içine girebilirler.

Bu

olanağı genişledikçe

eğitiıne,

sorunlarına dönüşürler.

olaylardan ahlak

yapıldıklarında onun alanı
yeteneklerini

ve toplumsal çevresini denetleme

ilişkilidir.

Daha önceleri ahlak

çabasıyla

7

değiştirilme

Yaşamın niteliğini
koşul,

etkileyen her durum ve

ve

alanı

konusu

ınsanın

her kurum ve

eylem ahiakla i lişkilendirilebilir. 8
Sık sık
hazır

yeni ahlaki sorunlarla

yaşan1

ahlak ve iyi

bilim kötü ellerde
boşluk

zamanda
toplumsal

değer alanında

bir

kötülük yapma

uygulamalı

felsefelerin

değişimin doğurduğu

yaşamı

aracına dönüşmüştür.

nedeniyle din ve felsefenin süregiden bir

yeni sorunlar,

Bilimin
Bu

nedenidir.

uygulamalı

ve

Bilim; din gibi

sorgulamaz.

çekiciliği vardır.

yaygınlaşmasının teınel

çözebilecek

alanını genişletnıesi

boşluk doğurmuştur.

reçeteleri sunmaz ya da felsefe gibi

sıklıkla

sorunları

Ama bu

bir çerçeveden yoksunuz. Modern toplumda, bilimin

felsefeyle d inin geri çekilmesi

bu

karşılaşıyoruz.

Ayrıca

dışına düşen

boşluk, aynı

Başka deyişle,

ielsefe ve dinin güncel

yorumlarıyla karşı lanmaya çalışıln1aktadır.

Değer alanındaki boşluk

sünnektedir. Çünkü, dinler evrensel olamamakta,

başka bir din ve kültürün sınırında etkisizleşmektedir. Öte yandan uygulamalı etikler

de bu

boşluğu dolduramamaktadır. Çünkü~

ilkelerin kin1i somut alanlara
yasalarından aldıkları

2.4. Ahlaki/Etik
Genel

güçle, bir

Yargı

7

çeşit

değerlendiımelerin

savındalarsa

etik sopa olma riskiyle

tersine, ahlaki/etik

tercihimizden

da, hukuktan/meslek

karşı karşıyadırlar.

değerlendirmeler yaptığıınızda,

ayırabileceğiınizi

karşılaşırız. Diğer yargıların değil

sorundur bu. Belirli ölçütleri

11

uygulann1ası

ve Eylem

değerlendinnelcriınizi kişisel

bir sorunla

bu etikler her ne kadar evrensel etik

karşılamaktayeterli

öne

de, ahlaki/etik

sürnıeye çalışırken

yargıların çıkardığı

ya da yetersiz kalma

anlamında~

bir

Sclsanı, Etik: Yeni Değerler ve ö-zgürlük, s. 2 I- 26
A.e., s. 32
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eylenıin

bakımdan

ahlak/etik

doğru

yanlış

ya da

beraberinde o eylemde bulunmam ya da bulunmamam
söz

olduğunda

konusu

olduğu

yargısına

varmak,

gerektiği iınasını taşır.
sağlayanın

bana eylemde bulunma nedeni

Ahlak

özellikle

seçimlerİnı ve istemlerim olduğunu ileri sürmek akla yatkındır. Öyleyse, eğer ahlaki
yargıların

davranış

bunların

değerlendirınelerde

üzerinde etkileri olacaksa,
görülmeyen bir biçimde

kişisel

başka,

seçimlerle

ahlaki olmayan
bağlantılı olnıası

. 9
gere k ır.
yargı

Ahlaki bir

olduğunu

olmadığını yargının dayandığı

ki~inin

yargının

bildiren bir

nedenlere bakarak görebiliriz. Bu nedenler, genelde,

çıkarına değil~ kişinin başkaları tarafından

kendi

gerçekten öyle olup

kayda

değer

bir ideal olarak

tanınan bir idealine gönderme yapmalıdır. ı o
Ahlaki eylem söz konusu
yanda ahlaki eylemin
görüşü, karşı

kişinin

nelerden

yanda bu eylemin

ilişkili olduğu görüşü vardır.
şeylerin dışavurumu olmadığı,

olduğunda

bir

çelişkiyle karşı karşıya kalırız.

hoşlanıp hoşlanmadığıyla

kişinin

nelerden

Ahlaki

yargıların yalnızca

ama

tenıclde

ilgisiz

Bir

olduğu

hoşlanıp hoşlanmadığıyla yakından

sevilen ve

sevilnıeyen

bireylerin sevdikleri ve sevmediklerine

dayandığı sonucuna varılabil ir. ı ı
Kişinin

en çok yapmak

istediği şey

onun fiilen
çatıştığı

güdüleyen istemlerimizdir ve istemlerimizin
kazanır.

Bu yüzden. her ne

yapıyorsak, aslında,

yaptığı

yerde,

en çok

ile

kanıtlanır.

tanım gereği,

Bizi

güçlü olan

istediğin1iz şeyi yapıyoruz.

Çünkü, başka bir şey istemiş olsaydık, o zatnan o şeyi yapmış olurduk. ı

2

İnsan kimilcyİn yapınak istemediği bir şeyi yapmaya zorlanmış ya da istenç
özgürlüğünü yaşama
deneyiınsizlik

ve

gcçiremeyecek

değerlerini oluşturamamış

bulunabilir. Böyle durumlar
arasında sıkı

bir

ilişki olduğu

dışarda

işi,

yapmak

içine

itilmiş

olabilir.

olmaktan ötürü bir

Ayrıca

bilgisizlik,

donanımsızlık

tutulursa, genelde istenç, seçim ve

içinde
eylcın

söylenebilir.

Yapnıak istediğim şeyle,

scçin1 yapn1a

koşullar

yapsam iyi olur diye

istediğim

iki

şey arasında

düşündüğüm şey arasında

seçim yapn1a olarak ele almak

1\.c., s. 29
/\.c., s. 42
11
/\.c., s. 33
12
/\.c., s. 40
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önemli bir

ayrımı

kaldırır.

ortadan

Arzular/seçimler ile

davranış,

yargı

ya da ahlaki

ile eylem arasında yasa benzeri bir ilişki olduğunu sanıyoruz. ıJ
Oysa

yargıların

eylemle

bağlantısında

sorunlar ortaya

çıkabilir. Kiıni

ahlaki

yargılarımızın doğrudan eylemle bağlantılı olmadığı söylenebilir. Örneğin, birinin
yargılar

karaktcriyle ilgili

böyledir. Kimi durun1lardaysa, genelgeçer

yargılar

işlevsizleşebilir. Örneğin, genel olarak yalan söylemek ahlaken yanlış kabul edilir.

Ama

kiıni

doğru

ya

özel durumlarda yalan söylemek
yanlış

da

olan bir eylemle,

bulundurulduğunda, doğru

gerekir. Eylem,

eğer

insanların

yargısına

olan bir

farklı

psikolojik

olarak

yargıyı oluşturan
kişilik

ortamın,

bastığı

doğru

olduğunu

ya da

ya da

yanlış olduğu

aynı

zamanda belli

söyleyebilecek durumda

vardır.

yargı

nedenlerin

karmaşık

yargı

doğuran

Bu istenci

bir

yapısı vardır.

bir

Bir ahlaki

alışkanlığın,

bir eylemde

zamanın

yer ve

somuttaşırken

pratik

Etik

yargılar,

iç içe geçen etkileri söz

ustalık

önen1

arınn1ış,

kazanır.

Etik

ussal süreçler

betimleyici etik ve metaetik duygusuzdur.

ve eylemlerde

öznelliğin;

etik

yargılarda ·'nesnelliğin" ağır

söylenebilir.

düşünülebilir.

11

ineinmesi

ve karakterin, duygusal ve ussal tutumun, kültürel ve

gelenek ve

düşünülebilir.

Normatİf

D

doğru

gelince, bunlar bireysel ve tikel özelliklerinden

Böylece. ahlaki

kişinin

ya da

14

konusudur. Ahlaki
yargılanı

Ancak bir

yönlerini ele alabilecek ve

Bir ahlaki eylemin gerisinde bir istenç

verilirken

önünde

doğuruyorsa

Bir eylemin bütünüyle

yönlerin ötekilere göre niçin daha önen1li

yargı

göz

ya da özsavunma durumunda

söylemek güçtür. Bunun için, eylemin

götürebilecek tüm

( ön)yargıdır. Bu

şey

her

eyleın arasında ayrın1 yapn1amız

cezalandırma

yanlış değildir.

ineinmesi ahlaken

olınaınız gerekir.

açıdan,

her

oluşturuyorsa yanlıştır.

Adil

açılardan

olabilir. Bu nedenle, belli

birinin gereksiz yere ineinmesi sonucunu

yanlış değildir.

yanlış olduğunu

yanlış

ya da

birine yalan söylemesi için örnek
her durumda

doğru

A.e., s. 34
A.e., s. 35-37

etik

Bu tür etik

yargıların

soyut

bir

prototİp

yargılar doğru/yanlış ayrımı

oluşturmak

istedikleri

yaparken, genelgeçer kurallar

Başka deyişle

belirlemek isterler.
evrensel bir

biçiınde

olanın

somutlaşması

demektir.

olması

olmasından

yargıda

kendimi

bulunmuşsam,

dış

koşulların,

Evrenselliği

değerin

Sorunu

yalnızca

kendi eylemlerimle

başka insanların eyleınleri hakkında yargıda

bulunmuşsam

(açık

alamam. Buna

insanlar için de geçerli

gerekeninse

ileri gelir. Bu gerilimin

Başkalarını yargılamaya hakkım olmadığı noktasından

yargıda

ve

gerekir.

ve

bile olsam,

olınası

görünmesi ve

Yargının Nesnelliği

yargılamaktan kendiınİ
başka

ussal bir gereklilik

için uygun

Bir ahlaki
sınırlamış

ilişkili

için, bireysel ve toplumsal, iç ve

2.5. Ahlaki/Etik

pratiğe

tikel olgulara ya da somut

arasında olduğu varsayılan çelişki

gereken)

(olgu) bizim isteklerimizle

kalkınası

ortadan

ahlaki

değer (olması

gerçekleşnıeıniş

henüz

yargılar,

uygulanmak isterler.

Olgu (olan) ile
gerilim,

bu

değilse
karşın,

bile

bu

olmasına rağnıen,

örtük

yargılar

çok öte,

eğer

bir

başkalarını

olarak)

görüş ışığında

bu

bulunuyorum

ahlak

yargılarının

zorunlu olarak

başka

insanları bağlamaz, bunlar zorunlu olarak başka insanlar için nedenler sayılamaz. 15

Yüzeyde,

insanların hoşlandıkları

göründüğünden

ahlaki

yargıların

sayesinde, bir

çok daha fazla
bireyleri

hoşlanmadıkları arasında

görüş birliği vardır.

varken, derinlerde büyük oranda
evrenselleşebiiirliği

ve

kişinin

ahlaki

Bu temel seçimler

yargılarının başka

bağlayıcılığı olduğu

aşan, öznelerarası bağlayıcı

edilir.

Birinciler,

konuların

farklı

nesneL

değerle

yardımıyla,

insanlar için ilk

gösterilebilir. Bundan

ilgili

dolayı,

özellikleri nedeniyle tümden

öznel yargılar olınadıkları, nesnel yanlarının olduğu ileri sürülebilir.
Genelde olgusal

büyük farklar

konuların

16

öznel

uzam-zamanlarda yinelenen deneylede

olduğu

kabul

gösterilebilir.

Örneğin, iki hidrojen atoınuyla bir oksijen atomunun birleşip bir n1olekül su
oluşturması olgusu dünya koşullarında nesneldir. İkinciler, kişiden kişiye değişınekle

kalnıaz, kültürden kültüre göre de değişir. Örneğin, Korsakoffun Binbir Gece

Masallan birine (estetik

bakımdan) değerli

gürültü gibi gelebilir. Ama

15
16

değer yargıları

görünürken,

başka

tümden öznel

birine

nıidir,

baş ağrıtıcı

kuru

yoksa bir nesnellik

A.c., s. 52
A.e., s. 53-54
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taşırlar mı?

sözcüğünü doğada

Burada nesnel

bağlayıcılığı

olan bir durum için
yargılarının

Ahlak

değil,

geçerli yasalar için

özneler

arası

kullanıyoruz.
mı olduğu,

nesnel mi yoksa öznel

ahlak felsefesinin

merkezi ve en zor sorularından biridir. ı?
Ahlaki
ayakta

değerlerin

durmaları

iki

özelliği,

başlarına

kendi

ve her birimizin ahlaki

uygulamaınız

gerektiğidir.

davranmalarını

beklcriz.

Yine

dinsel bir

Başka deyişle

gerekmeksizin

değerleri başkalarına değil,
başkalarından

de

altyapı

ahlaki

değerlere

ahlaki

değerler

kendimize
göre
kişisel

ve ölçütler salt

~·ıd·ır. ıR
dcgı

Ahlaki
(örneğin,

seçiınlcr

biçimde

davranışlar

ve

eğilimler

uygulanır.

(bir ahlak

için uygun

"insanı

"önce zarar verme",

kılavuzlar

olduğu

amaç olarak gör" ... ), bu

durun1larda

yargılar, kişisel

ne olursa olsun, kendilerini bu durumda bulanlara evrensel

Ahlak

yargılarının

yargıların cvrenselleşn1esi

ahlaki
ayırır

yargıların

yargısı,

bu

bu

evrenselliği

ya da daha

yargıları başka,

tikel bir eylem

hakkında

bir

doğru

bir söylemle,

ahlaki olmayan

yargı

yargılardan
karşın

olabilir, ama buna

başka benzer durun1larda, benzer başka eylemiere uygulanarak evrenselleşebilir). ı 9

2.6.

Tıp Alanında

Ahlaki/Etik Sorunlar

Etik sorunun ortaya
insana

farklı

varıln1asına

bakış

çıkması

açıları.

neden olabilir.

için bir

aynı

durun1/eylem

Hastalık

n1ıdır~ kiıni koşulların hazırladığı

varlık anlayışı olması

ve

Doğaya

gerekir.

incelenirken

farklı

sonuçlara

sağlık, tanrısal kaynaklı mıdır,

bir zorunluluk mudur, yoksa

ve

bir

yazgı

rastlantısal n1ıdır?

Yarlık anlayışı, insan ve onun hastalıkianna bakışı belirler. Öyleyse tıp felsefesi ve
ctiği için varlık, doğa ve insan anlayışının belirlenmesi gerekir. Örneğin llipokrat,
insanı, doğa koşullarından doğrudan
varlık

yaşayan

bir

olarak görür.
Tıpta

ruh

etkilenen, bir denge ve uyum içinde

etik bir sorun

duruınlarını

nasıl

ortaya

çıkar? Tıbbi

ctkilcdiklcri için, iyiliklerini de

uygulamalar

doğrudan

insanların

beden-

etkiler. Denebilir ki,

tıp

17

A.c., s. 45
s. 49
,., A.c., s. 50

ıı~ A.(..,
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insanların

iyiliği

ilişkilendirilebilir.
sırasında

ıçın

vardır.

Ayrıca tıp uygulamaları

yanlışlar

yapılabildiği

doğrudan/dolaylı girildiği
doğrudan

iyiliklerini

dotaylı

konusuna girerler. Böylece tün1
açıdan

ek

alınabilir.

2.6. 1.

Doğum
Kürt~j,

aletlerle

Biz burada belli

bir genetik

ortadan

Planlaması,

yaşaınını

tehdit

sayılmaktadır.

kalması

kaldırmak için~ kadının

başvurulan başka

yöntemi olarak

bir

kullanılması doğru

tümüyle

değer

ve etik

çalışalım.

katmanının tıbbi

rahmin üst

yanlış

yere

ya da embriyonun/fetusun ciddi

durumlannda
kalması

Olağan

ilaç ("ertesi gün

irdelemeyc

Kürtaj, embriyonun

ettiği,

durumunda, cinsel

uygulamadır.

yaşaınını soniandırdığından

insanların

Denebilir ki,

Kürtaj

yerleştiği

tecavüz nedeniyle gebe

bir gereklilik

yöntcn1lerin yetersiz

başlığı

birkaç alt

hastalık taşıdığının anlaşılması

görülınektedir. Kadının

psikolojik

başlı

planlı düşük yaptırılmasıdır.

nedeniyle annenin

alanlarına

olarak etkileyen mesleki uygulamalar,

embriyonun tutunup içine
ve

değer

toplumsalibireysel
çıkar.

bu uygulamalar

tıp uygulamaları değer alanıyla ilişkilenir

Kontrolü/ Aile

kazınması

tutunınası

ve

uygulamalar etikle

olmadıkları,

tek tip

için etik sorunlar ortaya

ya da

tıbbi

Bu nedenle de tüm

tıbbi

bir gereklilik olarak
küıiaj,

sosyal ve

gebeliği

önleyici

durumunda

ilişkilerde

ilişki sonrasında

hapı")

gebelik riskini

alarak yapay regl

oluşturması

yetmediğinde kürtajın gebeliği

önleme

mudur? Tersine, kürtaj potansiyel bir

ınsanın

Bunlar

"yasaklanınalı" mıdır?

'·Tecavüz söz konusu olduğunda kürtaja izin verildiğine göre, fetiis tam bir insan
olarak görülemez. O zaman, diğer gönülsüz anneler gebeliğe zorlamyorsa bunun
20
nedeni, çocuğun, hayatı kutsal ve dokunulmaz olan bir insan olması değildir.''

20

Janet Radcliffe Richards, The Sccptical Feminist, Pclican, Harmondsworth, 1982, s. 271 (Aktaran:
John Harris, Hayatın Değeri, Tıp Etiğinc Giriş, Çeviren: Süha Scrtabipoğ!u, Ayrıntı Yayınları,
İstanbul, I 998, s. 226-227)
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Kürtaj bir insan
bedeninin
kontrolü

hakkı mıdır, Tanrının/doğanın işine karışmak n1ıdır, kadın

nesneleştirilmesi

ınüdür,

cinsiyet

midir? Kimi ülkelerde

ayrııncılığı

kız fetusların

doğum

öldürülmesi

yaşatn1a,

ve cinayet midir? Kürtaj, doktorun

2

hayatı koruma yükümlülüğüyle bağdaşır mı, ya da hangi koşullarda bağdaşır? ı. 22

2.6.2. Ötanazi/Öime Hakkı
Bilinçli ve
göre, kendi

aklı başında

yaşamı

sorumlu

olduğuna

karar verebilmelidir. Buna kendi

yaşamını

her insan öncelikle kendi
hakkında

ve bedeni

yaşan1ından

özgür istenciyle sontandırma da girer. Ölme hakkı, bir paradokstur. Bu öyle bir haktır
ki,

kullanı lması

Kullanılınaması,

diğer

hak

hakların

bütün

kavramının

ortadan

kendisini

kaldırılması

doğurur.

sonucunu

geçersizleştirir.

Ötanazi 23 , bir hastanın kendisinin ya da yakınlarının isteği üzerine ağrı s ız
öldürülmesi
ölümüne
olmak,

anlamına

yardımcı

gelir.

Kurtuluşu

olmayan ölümcül bir

hastalıkta

olmak, istek üzerine öldürmek, ölmeye etkin/ edilgin

yaşamın sonlandırılması

doktorun

insanın

yardımcı

yaşatma yükümlülüğüyle bağdaşır ını?

Ötanazi üç alt başlık altında incelenebilir: Bireyin bilinçli ölme isteğiyle
uygulanan ""gönüllü ötanazi'', birey

yaşamak

karşın

istemesine

uygulanan "gönülsüz

ötanazi" ve bireyin onayı yokluğunda ''gönüllü olmayan ötanazi"?

4

Ötanazi tıp etiğinin bir sorunu olarak ele alındığında, heınen her zaman gönüllü
ötanazi

tartışınası

yapılır.

ötanazi" ve '"gönüllü
gözden

Oysa

olınayan

sağlık politikalarının

ötanazi" daha

yaygın

sonucu olan,

ve kitlesel

"'gönülsüz

olmasına karşın

kaçırılır.

"'Bir insan,

yaşamına

değer

verınekten

içtenlikle

sürdürmcktense ölün1ü tercih ediyorsa ne kendi

vazgeçınışse

hayatına

son veren o

ve

varlığını

kişi.

ne de,

Sağiakia ilgili Uluslararasi Belgeler, s. 23, 25, 52, 103, 139
Pieper, Etiğc Giriş, s. 87-88
21
Grekçe cu: iyi ve thanatos: ölüm/ İngilizce cuthanasia (Bakınız, The ()xford English Dictionary,
http:/6vww.oxforddiction_aries.com, (Çevrim içi), 25/02/20 I 2)
24
Harris, Hayatın Değeri, T1p Etiğine Giriş, s. l 25

21

22
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yapanııyorsa

bunu bizzat

ahlakcn hatalı değildir.''
ötanaziyi

25

ona

yardım

adına

eden ya da bunu onun

yapan

kişiler

Çeviride bir anlam karışıklığı olsa da, yazarın gönüllü

ahlaksı7Jctiğe aykırı

bir

davranış

olarak

görmediği

ve olumlu

karşıladığı

aniaşı lıyor.

"'Gönüllü olmayan ve gönülsüz ötanazinin en kitlesel

uygulanıalarının

büyük

çoğunluğu devlet politikası ya da uygulamasıdır, yahut da bunların sonucudur.'' 26

Böbrek veya kalp yetmezlikleri
kaynaklarındaki

olanak (doktor,

hastalığı

hemşire,

olan,

yatak ... )

sayısı, gönüllü ötanazinin kat kat üstündedir.

yaşamak

isteyen, ama

sağlık

kıtlıkları

yüzünden ölen hasta

27

"Tüm bu insanlar ve daha binlercesi, devletin onlara danışmadan aldığı ve elbette ki
rızalarının olmadığı kararların doğrudan

ve önlenebilir sonucu olarak ölmüşlerdir. Asıl

ötanazi sorunu budur ve ötanaziylc ilgilenenlcrin, buzdağının gönüllü ötanaziyle
simgelencn -üst ucuna yoğunlaşıp çok daha büyük, daha önemli ve daha sinsi bir sorun
olan ve

sağlık

hizmeti

alanında,

özellikle de bizzat devlet

tarafından yaygın

bir

şekilde

uygulanan gizli ötanaziyi görmezden gelmeleri acıklı bir ironidir." s
2

Genelde

yazarın beliı1tiği

gibi

""buzdağının

ucu'· üzerine

tartışmalar yapılır.

veıınek

kolaydır. Sağlık politikalarının

daha

ötanazi gözden

gönüllü ötanaziyle

sinıgelcnen

-üst

Çünkü, görünen budur ve bununla ilgili karar
sonucu olan daha

yaygın

ve örtülü

kaçırılır.

Ülkenıizde () tanazi yasaktır. O1.08.1998 tarihli resmi gazetede yayıınianan Hasta
llakları Yönetmeliği'nin

~5
~(ı
7
~
~ıı

A.c.,
A.c.,
A.c.,
A.e.,

s.
s.
s.
s.

13. Maddesinde bu yasak

belirtilmiştir.

ı 26
ı 28
ı 28- ı 29
ı 29
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""Tıbbi

gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından

vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahil, kimsenin hayatına son
verilemez.'' 2')

Dünya Tabipler

Birliği,

()tanazinin etik

alınadığı görüşündedir.

·•ötanazi gibi, hekim yardımlı intihar da etik değildir ve tıp ıneslcğinde olanlarca asla
uygulanmamalıdır.

Hekimin, bir kimseye yaşamını sona erdirmekte bilerek ve kararlı

olarak yardım etmesi etik değildir."

13ir

insanın nasıl yaşayacağına

özgürlüğünlin

temeliyse,

yaşamın

verebitmesi ve ölüm biçimiyle

30

karar verrnesi ve buna göre
zorunlu sonu olan

zamanını

seçebilmesi, bu

olarak görülebilir. Çünkü, bir otoriteyle
özgürlük

ölünı

seçinıler

yapabilmesi

konusunda da karar

özgürlüğün

bileşeni

bir

sınırlandırılmış/belirlenmiş

özgürlük,

değildir.

Thomas Morc (1478-1535) ve Francis Bacon (1561-1626) ötanazi ve

özkıyımı

oluınlu karşılarlar. ""İçsel ötanazi" ve .... dışsal ötanazi'' ayrımları yaparlar. Hasta etkin

ötanazi istenıiyorsa, sonuna kadar bakımının yapılmasını isterler. 31

Türk Tabipleri Birliği, http://www.ttb.org.tr.,
Y önctınel iği, (Çevrim içi), 03/03/2012

29

Hukuk-Mevzuat- Yönetmelik-

Hasta

Hakları

·' Sağlıkla ligili Uluslararası Belgeler, s. 45 (Ayrıca bakınız s. 1 I 7, l 37, 138)
0
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2.6.3. Bitkisel Yaşam ve Ölüm
Çoğu

insanın

ülkede bir

yöntemlerle

dokuların

yaşamda

olan

çıkarabilir.

yaşam

yitirmedİğİ bilindiğine

hiçbir geri
mıdır?

transplantasyon

Hasta, bilinci

amacıyla kullanılabilmesi,

ölümcül

denilen durumda bile, insan beyninin
yaşam"

sağlamken,

ölün1

yaşam,

işlevlerini

ölüme bir

yoğun bakıma alınması

kararını

uygulanınası

ne kadar bitkiseldir? Böyle bir

yok mudur, yoksa bitkisel

insanın

ölen

hastaların/bitkisel

uzatacak önlemlerin ne ölçüde

göre, "bitkisel

dönüş olasılığı

olanağı, ayrıca

Yoğun bakıma alınan

hastaların yaşaınını

gerekir? Hitkisel

doktorlar belirler. Ancak yapay

oksijenlenmesi ve beslenmesi

organları bağışlanmışsa

vennede güçlükler

ölmediğini

ölüp

tümüyle
hastanın

geçiş aşaması

duruınunda

yaşan1ak

istemediğini açıklamışsa, doktor, ölümcül hastayı yapay yollarla yaşatmalı n1ıdır'? ~ 2

2.6.4. Kahtım Malzemesinin Kullanımı ve Yapay Yoldan İnsan
Yaşamı Üretme
Doktor, insanlarda gen manipülasyonu yapabilir mi? Örneğin, kahtımsal
hastalıkları

yok etmek ya da

olası ağır

genetik yapısını değiştirebilir mi?

bedensel

sorunları

engellemek için, fetusun

33

()jeni 34 çalışınaları etik midir, yoksa bilimsel kılıf geçiriln1İş ırkçılık mıdır?
Doktor genetik materyal üzerinde ne tür

işleınler

yapabilir? Doktorun

doğal

olmayan yollardan hayat üretme yetkisi var mıdır? Örneğin, aynı tür içinde veya
farklı

türler

arasında

deney

amaçlı dölleıne yapma~

türler

arasında gaınet

yetkisi hangi koşullarda vardır? İnsan klonlaması yapılabilir mi?

aktarn1a

35

Engclhardt, Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik, Araştırmadan Terapiye Disiplinler Yelpazesi, s.
8-9
32
Sağhkla ilgili Uluslararası Belgeler, s. 24, 33, 38, 168-172
:n A.e., s. 20-22, 56, 67, 87-88, 89
.H ingilizce eugenics: kişinin kalıtsal özelliklerini düzeltmek ve en üst düzeye çıkarmaya yönelik
düşünce ve uygulamalar (Bakınız, http://www.zargan.com, (Çevrim içi), 03.03.20! 2)
15
Picpcr, Etiğe Giriş, s. 87-88
'

1
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Biyomedikal alanda,
ilc

doğrudan tanı

hastanın tanı

ve tedaviyle

ilişkisi

ve tedavisine
olmayan

arı

doğrudan

bilimsel

yönelik

araştırma

tıbbi araştııma

olmak üzere iki

tür araştırn1a olduğu kabul edilmektedir. 36
İkinci tür araştırınalar için genetik materyalin kullanıını her durunıda etik ınidir?

Genetik

alanında

bilimsel

amacıyla yapıldığı

amaçlı olduğu

ya da bilimsel

araştırmaların

savlanan kimi

buluşların ticarileştirildiği

ticari kazanç

biliniyor.

Sağlığın

bir

ekonomik sektör/kar alanı olarak görüldüğü bir düzende, etik bunu önlcyebilir ıni? 37

2.6.5. İnsan ve Hayvan Deneyleri
Doktor, insanlar üzerinde biyomedikal
Yapabilirse

sınırları

onaylarının

alınması

nedir? Denek olarak
yeterli

midir?

araştırmalar/deneyler

kullanılan
insanın

Bir

insanların

denek

yapabilir mi?
bilgilendirilip

olmasının

nedenleri

sorgulanmalı mıdır?

Deney konusunda bilgilendirilmeleri ve
hayvanların

ınsanı

amaçlı

deneylerde

onaylarının alınması olanaksız

kullanılmaları

etik

midir?

"'"Araştırmada kullanılan hayvanların esenliğine saygı gösterilınelidir.'~

""araştırına hayvanlarının insanca n1uamele görmesi''

39

olan

Örneğin,
38

ya da

ve '"kullanılan hayvanların

haklarına saygı duyulması'~ 40 ne anlama gelir?
Deney

hayvanlarını

kesn1ek, elektrik

şokuyla bayıltmak,

öldürücü dozda ilaç

vermek ... '"insanca muamele" midir? İnsan, inorganik ve organik doğayı, salt insan
merkezci bir tutumla ele alabilir mi?

v, Sağhkla İlgili Uluslararası Belgeler, s. 20
7
Dünya Tabiplcr Birliği, insan ovumu, spcrmi, embriyosu, dokuları ve Nganlarının meta olarak
görülcmcycccğini, bunların ticaretinin etik dışı olduğunu kabul etmiştir. (Bakınız Sağhkla ilgili
Uluslararası Belgeler, s. 38, 184)
ıx Sağhkla İlgili Uluslararası Belgeler, s. 20
:ı<J A.e., s. 73
40
A.c., s. 73
·'
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2.6.6.

Tıbbi

Etik Sorunların

Tıptaki

etik sorun

yıkımı/çevre kirliliğiyle
işkencede, açlık

Çeşitlenınesi

alanlarını

daha da

ve

Tıpta Değer Aşınması

çeşitlendirrnek olanaklıdır:
Çatışma ortamlarında,

ilgili hekim tutumu, b.

grevlerinde hekim tutumu, c.

Tele-tıp, tıpta

a.

Doğanın

cezaevlerinde,

bilgisayar

kullanımı

d.

Özel sağlık hizmetleri e. Malpraktis f Doku ve organ nakilleri vb.
İnsan sağlığını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen her konuyu tıbbi etik
alanında

değerlendirmek

gcnişlediği,

sorunların

varolan

çıktığı

ortaya

ve etik

başka

tıbbi

Bu nedenle

bakış açılarıyla

yeni

sorunların çeşitlendiği

Ancak burada
biliınsel-teknolojik

olanaklıdır.

alındığı,

ele

süreçte

savlarını

tıp

arasında

değişiklikler geçirmiştir.

tıpta

bir

hekimin ahlaki bir temelinin
karşılaştırıldığında

bu

kuraınsal eğitim

tıbbi

süreci için
''sağlık

parçalanmakta, teori

Endüstriyel

ve

olduğu

yaklaşık yirıni beş
tıp,

piyasacı

indirgeınektedir. Sağlık

antik dünya ile günümüz

görünmektedir. Günümüzde

yüz

temel kimi

yanlışlıkla

tıbbi

bilgiye, pratik

hastalık

ortaya

doktor, hekim

fakültesi,

tıp

edilınekte,

daha

bilgisi ... ),

hizmeti"

pratiğin

anlayışı,

tıbbı

döngüsüne

bireye dönük kötülüklerin

kaynağı

da doktor, aksayan

sağlık

bu iki kavram (hekin1 ve doktor)

kullanılmaktadır.

çıkan

ahlakı,

etik

kurul

sorunların netleşınesi açısından sağlık, hastalık,
etiği kavramlarını

Ayrıca yanlış/kötü planlanmış sağlık politikalarının

etkisinin gözden

tıp kavramı

hizmeti"ne indirgenn1ektedir.

"sağlık

çoğunlukla

etik,

dünyasındaki tıp

değerlendirmekte, tıbbı sağlık- hastalık

sorun1lusu olarak kabul

Tıp alanında

"sağlık

odaklı)

(sermaye

yüceltilmekte,

birbirinin yerine

Tıbbın

hizmetleri" denmektedir. Böylece teori ve

olarak görüln1ektedir. Kirnileyin hekim,
hizınetlerinin

söz konusudur.

kullanılmakta (tıp eğitimi, tıp

ekonomik/ticari bir sektör olarak

hekiın,

tıbbi

orantı varmış izieniınİ

ters

Gelinen noktada

değer aşınması/kaybı

ayrım açıkça

uygulama içinse

birliği

tarihi,

tün1üyle yitirmek üzeredir.

Hekimlik ve

çok

sorunların

yeni

Tıp

bir konuya dikkat çekmek istiyoruz.

ilerlemeler ile ahlak/etik

büyük

sürekli

söylenebilir.

vermektedir. Antik Grek döneminden günümüze kadarki
yıllık

alanının

etik

kaçınlmaması

irdelemek gerekmektedir.

günümüz

tıbbındaki dönüşüme

gerekir.
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3. BÖLÜM: TlBBlN TEMEL KAVRAMLARININ AHLAK/ETİK
BAGLAMINDA DEGERLENDİRİLMESİ

3.1.

Sağlık
Sağlık

Eğer

Hastalık

ve
ve

hastalık kavramları, varlığa

nasıl bakıldığıyla ilişkilidir.

ve insana

insan büyük evreni temsil eden küçük bir evren gibi görülürse;
biçilmiş

evrenin kendisine

işlemesidir. Hastalıksa,

egen1en olan bu
gerektiğinde

bakışta

bunları

sağlık,

küçük

ömür boyunca, büyük evrene benzer biçimde düzenli

bu düzenin

bozulınası

hekim, küçük evrenin

ya da

işleyiş

aksamasıdır.

Antik dünyada

aksaklıklarını

düzenini ve

bilen,

kimi önlemler ve araçlarla düzenieyebilen "kutsal" bir

sanatçı dır.

Hastalık, sağlığın bozulması veya sağlığın yok] uğu biçiminde tanımlanır. 1
Sağlıklı

bir insan

hastalığı

olduğundan,

dış

geçtiğinde,

varlık

ya gizilgüç olarak içinde

ortamdan kendisine
nedeni

sürdürınesine yardım

ınsan

hastalık

taşır,

etkenleri

organızmasının

etmek (bu nedenle de

hastalık

dışa açık

ya da
ulaşır.

doğal

Hastalık varolu~;a

işleyişini

etkenlerine

bir sistem

karşıt

bir

sorunsuz
işlevi)

olan

hekim devreye girer. Hastalık ve sağlık birbirlerine karşıttır, birinin varlığı ötekinin
varlığını

zorunlu olarak

dönüşebilir.

Böylece,

Sağlık

dışlar.

Ancak bu

dışlama ınutlak değildir

hastalıktan sağlığa, sağlıktan hastalığa

ilc hekimlik hem birbirine

bağlıdır~

ve biri ötekine

geçilir.

hen1 de birbirini

dışlar. Sağlık

varken hekin1lik gereksizdir? Sağlık yokken hekim gereklidir ve sağlık yeniden
varoluşa geçtiğinde

gereklidir,

hekim o birey için gerekli olmaktan

aına sağlık,

Sağlık, hekiın

hekimi
ve

çıkar.

Hekin1lik

sağlık

için

gereksizleştirir.

hastalık

bir özne üzerinde

hekiınin uygulamalarıyla karşı karşıya

iş

görür.

Hastalık, aynı

öznede

gelir. Bu ikisi etkileşirler ve sağlığı yeniden

Dünya Sağlık Örgütü'nün 1990 yılında belirlediği ve 1994 'ten beri kullanılan lC D- ı O'da
(lnternatinal Code of Disease- ı 0), başlıklar ve altbaşlıklarda 11.33 ı hastalık durumu sayılmıştır.
Hazırlığı sürdürülen ICD- ıl 20 l 5'te bitirildiğinde, bu sayının artacağını tahmin edebiliriz.
2
Aşılama ve koruyucu hekimlik olası hastalıklara karşı önlem almaktır. Böyle bir olasılık bir gün
ortadan kalkarsa, koruyucu hekimlik de ortadan kalkar.
1
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varlığa

getirirler. Böylece sağlıktan hastalığa kimi iç ve dış etkenlerle (genetik yapı,

ınikroorganizmalar. .. )

geçilirken. hastalıktan sağlığa yine dış etkenierin (hekimlik,

ilaç, besin ... ) iç etkenlerle (savunma sisteminin bileşenleri, içsel denge gereksinimi)
etkileşinıiyle

gcçilmektedir.

Hekim-hasta, hekimlik-hastalık ilişkisi hem kavramsal, heın de edimsel
olarak birbirine

bağlıdır.

Geleneksel

bakışa

göre

sorunun çözünıe ulaştıran kutbunu oluşturur.
Hastalık

çekilmiştir;

varlığı

sorun kutbunu, hekim(lik)

veya sağlık~ ancak koşulları hazır olduğunda varoluşa geçer.

Varoluşa geçişin

Şimdi olınayan

hasta(lık)

3

sonucu,

varlığa gelınektir. Varlığa

gelen

şey şimdi

ve

buradadır.

ya geçmişte olmuştur ki, geçnıişte kaldığından sürecini tamamlayıp

ya da gelecekte olacaktır ki, gelecek için düşünülen şeyler olumsaldır ve

ne zorunludur, ne de olanaksızdır; olabilir de, olmayabilir de.
I Iastalık şimdi ve burada olduğunda, hekim bunu ortadan kaldırmaya,

hastahğı

şimdi

ve burada olmaktan

çıkarn1aya,

onu

geçmişte

kaln1aya ve onu

özneden ayırmaya çalışır. Öyleyse o, henüz ortada olmayan bir şeyin (sağlığın)
öznede yeniden varoluşa geçmesi için çabalar. Hastalık; tümel, soyut ve evrenseldir.
Bu nedenle nesnel ve zorunludur. Tüm tikel özelliklerinden

arındırılmıştır. Ha~ta;

tikel, soınut ve bireyseldir. Bu nedenle öznel ve olumsaldır. Hastalık, belli yerzanlanda. belli bir öznede, özgün bir görüngü olarak ortaya çıkar. Tıp teorisinde
hasta yoktur. hastalık vardır. Tıp uygulamalarındaysa hastalık yoktur, hasta vardır.
I lekin1 tü nı el in bilgisini tikel e uygular. Tikellerden elde ettiği bilgiyi tümelleştirir.
Burada hekimin yaptığı şöyle özetlenebilir: Hastanın sorununu kavramak,
sorunun çözüınü için gerekli dış koşulları saptamak (sorunu doğuran ortamdan
uzaklaştırına,

olası

sorunlar için önlem ... ), hastanın bedenine hangi araçlarla

Günümüzde bu ilişki tersine dönmektedir. Doktor bir çeşit hastalık araştırıcısı veya üreticisi
hizmeti ağıııa düşen herkes, şu ya da bu ölçüde hasta kabul edilir. Doktora
başvuran herkes potansiyel ya da edimsel bir hastadır. Hastalığını henüz bilmemektc veya onun
ayrıınına varamanıaktadır. Sağlık hizmeti, yeni hastalıklar üretir ve insanlara bu hastalıkları yükler.
Bu düşüşün nedeni tıbbın metalaşması ve hastanın para kazandıran bir nesneye (müşteriye)
indirgcnmesidir. Bu dizgedc doktor, tıp bilgisi ve teknolojisiyle donanmış bir sağlık pazarlamacısıdır.
Doktorun karşısına çıkan kişi, belki de bu sorunun (her başvuran insanda hastalık bulma/yükleme ya
da herkesin hasta olduğu saplantısı) bir çözüme bağlanmasında yer alacaktır. (Daha geniş bilgi için
Bakınız: Ivan lllich, Sağhğın Gaspı, Çeviren: Süha Scrtabipoğlu, Ayrıntı Y., Istanbul, 1995)
1

konumundadır. Sağlık
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(dinlenme, beslenme, ilaç, cerrahi ... ) etki
koşullarını

buna göre

yeniden ortaya

değiştirmeye çalışmak. Hastalığın

çıkınası

işbirliği

ve onunla

hastalıktan sağlığa

edeceğini

için uygun

koşulların varlığını

hazırlar.

içinde

hekim

kalkması

hastasını

ve

iç

sağlığın

güçlendirerek

etkileşin1i

sonucunda

geçer.

Hastanın sağlığına kavuşmasında başrolü

yöneten

ortadan

koşulların

Hasta bu

hastanın

belirlemek,

tıbbi

oynayan,

uygulama sürecini

hckiıni/doktoru nasıl tanımlayabiliriz?

3.2. Hekim ve Doktor
Terminolojimizin
konumuzun

netleşınesine katkı yapacaktır.

demektir. Bir şeyin

··Bir

içeriğini, kaynaklarını

varlığın

"ne''liği,

o

şeyi

ve

anlamlarını açıklığa kavuşturn1ak

Bir şeyi bilmek, onun ne

olduğunu

kendisi yapan özelliklerin ilki olan adla

bilgisini elde etmek isteyenler için bilinmesi gereken üç

bilmek

başlar.

şey vardır ...

Birincisi ad, ikincisi kavram, üçüncüsü imge, dördüncüsü de bilimdir.''''

Hekin1,

Arapça "hakim"

(~)

sözcüğünden

gelir.

5

Hekim

(Grekçe

6

uıTpoqiatros: ) sözcüğü, öncelikle o kişinin doğa ve insanla ilgili bilgisine işaret

eder. 1lckiın "'her

şeyi

bilen"

insandır.

Bu nedenle hekime bilgili

daha uygundur. llekimin bilge olabilmesi için
""felsefcci'' gibi

düşünen

bir insan

olması

"'tabiatı

değil,

bilge demek

inceleyen", onun üzerine

gerekir.

Ülkemizde hekiın sözcüğü az kullanılmakta, doktor sözcüğü ycğlenmekte ve
'"hekin1"le

aynı

anlamda

kullanılmaktadır.

Doktor, Latince

"öğretmen, belletınen''

anlaınlarına gelen ""doctor·' sözcüğünden gdir. 7 Buna göre, herhangi bir işte veya

.ı Platoıı, Mektuplar, Mektup VII, Çeviren: İrfan Şahinbaş, Maarif Matbaası, l 943, 34.2b
5
l-lakim: ''alim, *bilgin, herşeyi bilen; tabiatı inceleyen; felsefeci; tabip, doktor.
adlarındandır]". (Bakınız, Devcllioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik s.3 13)
6
FONO, Yunanca-Türkçe Türkçe- Yunanca Cep Sözlüğü, İstanbül, .2007, s. 109

[Allah
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öğretmenlik

akademik alanda

uygulamaya geçirip

öğretebiten

insanın yaptığı işteki

konusu

Görüldüğü

1-Ickiın,

en

öğrendiklerini

Dolayısıyla

doktorluk, söz

her insan bir doktordur.

bilgi ve

ustalık

gibi hekim, doktor

anianı taşımaktadır.

derin bir

yapabilecek düzeyde bilgileneo ve

düzeyine

sözcüğünü

etmektedir.

kapsamakta, ancak daha

karşılamakta

Doktor, hekin1i

azından, varlık-insan kavrayışı

işaret

olan, bilge bir

tıp

yetersiz

geniş

ve

kalmaktadır.

doktorudur. Latincede

hckinı için mcdicus ("iyileştirici"), tıp sanatı için medicina kullanılmaktadır. 8
""Tıp" kavramının kaynağı

nedir?

Tıp sözcüğünün

kabul edilir. Bu sözcük Arapçaya nereden

Arapça kökenli

gelıniştir? Adı

olduğu

bilinen ilk hekimler,

Sckhet'cnanach (M. Ö. 3000 dolayları) ve İmhotep (M. Ö. 2980-2900 dolayları)

Mısırlıdır. Mısırlılar İmhotep'i tıp tanrısı saymışlardır. 9 "Tıp kelimesinin Tep, Tıp,
Tup

şeklinde okuoacağı

göz önüne

alınırsa

bu sözün Arapçaya,

Mısır

geldiği anlaşılır." Bu görüşe göre, "tıp" kavramı İmhotep'le ilişkilendirilir.
sözcüğünde

Hekin1
gibi, hekimin
olan ve
da

tanrısal

diğer

yanı olduğunun

bir nokta, Hipokrat

örtülü kabulüdür. Bu

doğaüstü güçlerle/tanrılada ilişki kurduğu

şamana uzanır.

sanatı

bir

dikkat çekici

Mitolojiyle felsefenin iç içe

Andı'nda olduğu

bakış

1Ii po k rat

olduğuna bakmamız

hekimin

atası

kabul edilen kabile büyücüsü ya

olduğu

dönemde hekimin

kutsal olarak görülüyordu. Bunu daha iyi kavramak için, hekimi

niteliklerin ne

dilinden

10

gerekir. Bu nitelikler ilk kez

yaşamı

hekiın

ve

yapan

belgelendiği

Andı 'nda belgclenn1iştir.

3.3. Hipokrat

Andı

Jlipokrat Andı'na geçmeden önce, Hipokrat'ın insan ve hastalık kavrayışına
kısaca

bakalım.

l-lippocraticum

Hipokrat ve
adıyla

bilinir.

izleyicilerinin

yazdığı

eserlerin

Hipokrat'ın yazdıklarını bunların

tüınü

Corpus

içinden

ayırmak

---------------------------------------------------------------Sina Kabaağaç- Erdal Yalova, Latince Türkçe Sözlük, s. ı 87
:-ı A.e., ~- 363
'J Hollywood yapımı kimi filmlerde (Mumya, Mumya Geri Dönüyor) İmhotep'in kötü bir karakter
olarak gösterilmesi, oryantalist bir bakışın ötesine gcçememektedir.
1
Feridun Nafiz Uzluk, (;enel Tıp Tarihi, ,\nkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları, Ankara,
7

°

ı

958, s. 21
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mümkün olmamıştır. Bu eserler İslam dünyasındaki tıbbı etkilemiş, günümüze
ulaşmıştır.
Hipokrat'ın tıbba
kuşak

sonra

doğan

önemli

Platon'un

katkılarından

aktardığına

biri yöntemle ilgilidir. Hipokrat'tan bir
tanınması

göre, Hipokrat, vücudun

için

hastalıkların ve tek tek organların incelenmesini öncrmiştir. ı ı

l-lipokrat, Alkınean'un (M. Ö. ?-490) önemli bir savını, beynin öteki organları
yönettiği görüşünü
şeyleri

sürdürür. "Gözler, kulaklar, dil, eller, ayaklar, beynin
vardır,

yaparlar... bütün vücutta... duygu

beyindir."

açıklar:

"'" ... öteki

hastalık olduğunu

bildiren

bilgisizlik ve

şaşkınlıklarından tanrısal

tanrısallık bakışının sürüp gittiğini söyler.
en büyüklerinde olduğu gibi, beyindir."
Hipokrat

doğa

üzerinde

kabul etn1ez, onu

hastalıkların nasıl onları doğuran doğal

bunun da doğal bir nedeni ve bahanesi var."

karakteri

anlayışa

12

Hipokrat sara hastalığının kutsal bir
nedenlerle

fakat bunu

tanıdığı

13

onu

anlamadıkları

15

ve insanda bir nedensellik görür. Ona göre çevre,

etkilidir.

Beyin

durağan

Hipokrat, bilimsel-felsefi bir tutumla
doğanın

için bu

'"Bu hastalığın nedeni, öteki hastalıkların

değil,

değişkendir.

dolayısıyla havada kuvvetiice bir değişme olunca, beyin de değişir."

nedeni yine

bir nedeni varsa

Hipokrat sara hastalığını, insanların

sandıklarını,
14

kendisindedir. Bu

doğal

bakış

doğaya

ınsan

'"'"Mevsimler

16

bakar. Ona göre,

doğal olayların

felsefi tutun1un net bir görünümüdür ve

Thales'le (M.Ö. 624-546) başlar. llipokrat'ın şu sözü bunu açıkça gösterir:
'"'"Doğanın

her

şeyden

haberi

vardır: kendiliğinden,

hiçbir

şey öğrenmeden,

gerekeni yapar." 17
Buna göre,

doğal

bir nedensellik içinde
bağlıydı.

11
12

ı'
14

15
16

17

olaylar

gerçekleşir.

kendiliğinden, doğadışı

I-lipokrat

döneınİnde

Kendisinden önceki felsefe ve

tıp

bir kuvvet gerekmeksizin,

hckin1lik fClseteye

(Mısır,

sıkı sıkıya

Sümer, Hitit ve

diğer

Kranz, Antik Felsefe, Metinler ve Açıklamalar, s. 187
A.c., s. 186
/\.c., s. 185
/\.c., s.l85
/\.c., s. ı 86
A.c., s. 187
A.e., s. 187
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uygarlıkların
tıbbın

kurucusudur. Gözlem- usa vurma- çıkarım ve spekülatif felsefeyc dayanan

Hipokratçı

dayalı

dencyin1i, Alkmeon) birikimi üzerinde yükselen Hipokrat, bilimsel

ınatematikscl

ikincisine

sonrasındaki

bilimscllik, Rönesans

gözlem- deney- ölçüm ve saymaya

bilimsellikten ayrılır. Ayrım için ilkine felsefi bilimsellik,

mateınatikscl biliınsellik

diyebiliriz.

Bilimsel tutumla insan ve hastalıkianna bakan Hipokrat'a göre, sağahım
sırasında doğaüstü

güçlere

başvurmak

şöyle

gerekmez. Hipokrat

der:

""ilaçların iyi edemediklerini demir iyi eder. Demirin iyi edemediğini ateş iyi

eder. Ateşin iyi edemediği ise iyi edilemez bilinmelidir."

18

Hipokrat sağahım aracı

olarak üç yol anıyor: İlaç, kesınek ve dağlamak.
Ancak cerrahi işlen1lerin bu işte usta olan kişilerce yapıln1ası istenir. Loncaya
bağlı hekiınler

cerrahi

"'Bıçağın11,

girişimde

Mesancsinde

bulunamaz.
taş

için yerimi chlinc tcrkedeccğim.''

kullanmayacağım.

olan muztariplerde bile

Bunun

19

Hipokrat, hekimlik n1csleğinin biçimlenmesinde önemli katkılar yapmıştır.
Ona göre, hekiınliğin temeli insan sevgisidir. "Ancak insan sevgisi olan yerde meslek
. .
d ·~20
sevgısı var ır.
1-lipokrat'a göre, hekimlik bir
O

şöyle

dcr: '"Hayat

karar güçtür.'~

21

sanattır

kısa, mesleğin sanatı

ve bir insan ömrünü

uzun, uygun an

aşan uzunluktadır.

kaçıcı,

deneme kaypak,

Hipokrat Andı'nda hekimlik üç yerde sanat olarak geçer ve "kutsal''

kabul edilir.
ller ne kadar sonradan ''ars longa vita
biçiminde bu söz
hekin1lik için
Genel olarak

ünlenmiş

söylemiştir.

tünı nıeslckler

iyi sonuç elde etmek

18
19

20

21

ve

sanatların

Hipokrat
sanat

amacıyla

bütününe

zamanında

sayılmaktadır.

gösterilen

ustalık

brevis~~

(sanat uzun hayat

gcnişletilınişse

de, Hipokrat bunu

zanaat-güzel sanat

Sanat, bir

kısa)

ayrıını

yoktu.

ıncsleğin uygulannıasında

ve beceriye

işaret

etmektedir.

A.c., , s. 187
Uzluk, Genel Tap Tarihi, s. 49
A.c., , s.187
A.c., s. 185
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Hekimlik

tanrısı

Asklepios'a dayanan lancalarda hekimlik,

çoğunlukla

babadan oğula geçınektedir. Genç hekim, loncaya girerken bir and içer. Hipokrat
Andı

olarak bilinen bu belge günümüze

ulaşmıştır.

J-lipokrat Andı'nı 1-Iipokrat'ın yazmadığı düşünüln1ektedir. Bu nedenle ant
ıçın

""büyük bir

olasılıkla

Hipokrat'tan

1-1 i po k rat Ruhu Yeınini demek gerek"tiği

kaynaklarunadığı
22

için daha

doğru

olarak

ileri sürülmektedir. Andı n, Pitagoras' ın

(M. Ö. 570-495) öğretisini izleyen hekimlerin kendi aralarında yaptıkları bir

sözleşme olduğu yorumu da vardır.
cvrene, dünyaya ve insana
l lipokrat

23

bakışıyla

Ne olursa olsun, söz konusu andın Hipokrat'ın

uyum içinde

olduğu

söylenebilir.

Andı şöyledir:

"'l-lckiınlerin

Lonca Yemini
Apolion hekimi, Asklepios'u ve Hygieia'yi, Panakeai ile bütün tanrıları ve
tanrıçaları tanıklığa çağırarak yemin ediyorum ki, gücüm ve aklım yettiği kadar şu
yemini ve şu üstlcnmeyi yerine getireceğim.
Bana bu sanatı öğreteni anababamla bir tutacağım, onunla birlikte yaşayacağıın,
ihtiyacı olursa varımı onunla paylaşacağım, onun soyundan olan erkekleri kendi
kardeşlerim bileceğim, öğrenmek isterlerse onlara parasız ve kayıtsız bu sanatı
öğreteceğim, üğütleri, dersleri ve bütün öteki bilgileri kendi oğullarımla ve bana
öğretenin oğullarıyla bir de loncaya kayıtlı, hekim kanunu üzerine yeminli
öğrencilerle paylaşacak başka kimse ile paylaşmayacağım.
Gücüm ve aklını yettiği kadar hastaların yararı için yaşama kuralları göstereceğim;
onları zarar ve yaralanmadan koruyacağım. Hiçbir kimseye, istese bile, ne öldürücli
ilc1ç, ne de böyle bir öğüt vermiyeceğim. Bunun gibi hiçbir kadına çocuk düşürme
aracı verıniyeceğim. Hayatıını ve sanatımı kutsal ve saf olarak saklayacağım ...
Ne kadar eve girscın de hastaların yararına gireceğim, her türlü bile bile yapılan ve
yok edici kötiilüklerden, özellikle kadınların, erkeklerin, özgürlerin ve kölelerin
vücutlarına kar~ı şehvet işlerinden uzak kalacağım. Tcdavide yahut tedavi dışında
insanlarla ilişkilerimde gördüklerim ya da işittiklerimden başkalarına anlatılınaması
gerekenleri sır bilerek böyle şeyler üzerine susacağım.
imdi hu yemini yerine getirirsem ve bozmazsam insanlar yanmda sonsuz olarak iyi
bir adla anılarak bana hayatta ve sanatta başarı nasip olsun, onu hiçe sayar, yeminimi
21
bozarsam, bunların tersi. (Corpus Hippocraticuın)" '

Antta dikkati çeken

22

başlıca

noktalar

şöyle sıralanabil ir.

Engelhardt, Tıbbın Gündelik Yaşammda Etik, Araştırmadan Terapiye Disiplinler Yelpazesi, s.

6
n Jonsen, A Short History of Medical Ethics, p. 4
24

Kraıız, Antik Felsefe, Metinler ve Açıklamalar, s. 188-189
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Öncelikle, Hipokrat Andı'nda, hekimlik sanatı tanrısal
oturtulur. Bunun için

adı anılan

tanrı

dört

ve

tanrıça

ile

bir çerçeveye

adı anılmayan

tanrı

bütün

ve

tanrıçalar tanıklığa çağırılır.

1-Iipokrat Andı 'nda adı anılan tanrı ve tanrıçalar şunlardır?"- 26
Aklın,

Apollon:

öngörmenin,

kavraınanın,

sanatın

tanrısı.

Asklepios'un

babası.

Asklepios: Hekim

tanrı,

tanrısı.

hekimlik

oğlu. Asklcpiadların

Apollun'un

oğulları) tanrısal atası.

(Asklcpios

Hygieia (Grekçe "sağlık" 27 anlamına gelir): Sağlık tanrıçası. Asklepios 'un
kızı.

Panakeai (Grekçe "'herşeyi - iyi - eden" 28 anlamına gelir): Bitkileric her şeyi
iyileştiren tanrıça.

Asklepios'un
tanrısı

Hekimlik

kızı.

asklepiadların atası

ve

yaşam

olan Asklepios güç bir

sürmüştür. Asklepios'un doğumuna ilişkin üç söylence vardır. İlk versiyona göre,

Tesalya
ilişkiye

kralı Phlegyas'ın kızı

girer. Bunu

Koronis'e

ulaşınca,

Koronis, Apolion'dan gebeyken

öğrenen

Apollon, Koronis'i öldürür ve

Apollon, kendi

son anda ölünün

karnından çocuğu

yaşan1la

birlikteliği

ölümün

siıngcsidir.

Apollon,

Khciron~a çocuğu

hekin1likte öyle
bozacağından

kanından

çekip

ve hekim

eğitmesi

için,

tanrının

öl ün1ünden sonra

kurtarıcı

ve onun

sırlarına

veren

eren at

adaın

Asklepios,

doğanın

düzenini

öldürür. Apolion da

Kyklop'ları

Yılancı takımyıldızına dönüştürülür.

yetişn1esinin

sanatını öğretİr.

yıldırıınla çarpıp

yıldırımı

izin vermez ve

olarak

ki, ölüleri bile diriltir. Asklepios'un

almak için, Zeus'a

Alevler

çocuk Asklepios'tur. Bu olay,

son anda

doğada yaşayan

birisiyle cinsel

yaktırır.

çocuğun yanmasını

alır. Doğan

korkan Zeus, Asklcpios'u

oğlunun intikan1ını

olan

verir. Kheiron, Asklepios'a hekimlik

ustataşır

başka

öldürür. Asklepios

Asklepiadlar, Asklcpios 'un

hekiınlik sanatını sürdürürler. 29 - 30

2

-;

Pierrc Grimal, Mitoloji Sözlüğü, Yunan ve Roma, Çeviren: Sevgi Taıngüç, Sosyal Yayınlar.

İstanbul, 1997, s. 101-102
2
(' Erhat, Mitoloji Sözlüğü, s.77-78
27

28
29

10

A.e., s. 186
Kranz, Antik Felsefe, Metinler ve Açıklamalar, s. 190
Griınal, Mitoloji Sözlüğü, Yunan ve Roma, s. 101-102
Erhat, Mitoloji Sözlüğü, s.77-78
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Hekimliği

anlayışlarından
gösterınckte,

tanrı

tanrıçalarta

ve

bakış,

ileri gelir. Bu

ona kutsal bir

değer

hekimliği

çıkan hastalıkları

ortadan

belki de onu

ölümsüzleştirmek

ancak

varlık anlayışında

Bu

uyandıran tanrısal bir sanattır.
Hekimliğin

gelir.

Başka

bir

deyişle

bağlı

anıl'~mak

tanrısal

bir bilgiyle

olan bilgelik, bu

tanrısal

hekim, ölümsüzlerin bilgisiyle

çalışmalarıdır.

hckinıler

ikinci

özelliği,

doktorluk

Andı'nın

Loncalar

birlikte

hekimlere

kazancı olacaktır:

olan
ve

hckimlerce
saygı

olan, güçlü

bilgiyle

donanmış olnıaktan

donatılmış

bir

ölünılüdür.

bu

etmiştir.

gösterdiği kişisel amaçtadır.

"'sonsuz olarak iyi bir adla
özelliği,

günümüzdeki para

anlayışıyla karşıtlık oluşturur.

üçüncü

özelliği,

sıkı kuralları

davranır

canlı

mesleklerde rastlanmayan yüksek bir

başarı". Andın

ve "'hayatta ve sanatta

Hipokrat

bir

donanmış

dokunulmazlığı

hekimlik,

kalan bir hekimin iki

kazanınalkar amaçlı

karmaşık

31

bileşeni

Andı 'nın

kaynaklı

ve insanüstü

yüklenir. Asklepios, hekimlere, üstün bir sanat emanet
Hipokrat

Anda

tanrısal

kaldırmak, insanı sağlığına kavuştunııak

Hipokratçı varlık anlayışında hekimliğe olağan
değer

varlık

tutumu, Greklerin

biçmektedir. Buna göre,

insanda ortaya

yapılabilir.

ilişkilendirme

olan,

hekin1lerin bir loncaya

dışa kapalı

bağlı

olarak

meslek örgütleridir. Böylece

ve mesleklerini gizli tutarlar. Kendi

aralarında

bir

dayanışma vardır.
Andın

özelliği,

dördüncü

tamamen

yaşamdan

yana

olması,

ölümle

sonuçlanacak yaklaşımları dışlamasıdır. Örneğin, günümüzde tartışınalı olan ötanazi,
kürtaj gibi uygulamalar antta
gücünü ve

aklını hastanın yararı

otorite) istese
öğütten

açıkça

reddedilir. Hekimin ödevi,

için

kullanır. Hastanın

bile~ hastanın yaşamına

hekim her zaman

yaralarınıadarı korumaktır.

(önce zarar verme) ilkesi

kaçınacaktır.

Zarar

yaşatnıaktır.

kendisi (ya da bir

Hekim
başka

zarar verebilecek her türlü uygulama ve
hastayı,

zarar ve

""primum non

nocere'~

Hekimin öncelikli görevi

vermenıe yaklaşımından

türetilmiştir.

:ı 1 Mesleklere tanrısal bir köken bulma çabası, henüz toplumsal i~bölüınü ve kültürel evrimi bilmeyen

antik dünyada yaygın olarak karşımıza çıkar. Bu inanca göre, bütün sanatlar başlangıçta ölümsüz
tanrıların elindeydi. Ölümlü insan bilgisizdi. Tanrılar bu sanatları insanlara bağışladı. Bu inancın
kaynağı, ilk uygarlıklar olan Sümer ve Mısır' dadır.
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Andın beşinci özelliği, hastaların hasta olarak ele alınmaları, insancıl bir

tutumla eşit tutultnalarıdır. "... kadınların, erkeklerin, özgürlerin ve kölelerin
vücutlarına karşı şehvet işlerinden

uzak kalacağım." denilerek, hekimin hastalarının

tümüne eşit uzaklıkta duracağı, onlara karşı cinsel duygular beslerneyeceği belirtilir.
W. Kranz bunun için ''Hippokrates'c has olan humanitas" diyor. 32 Hekimin görevi,
ayrım

gözetmeksizin hastalarının yararına çalışmaktır.
Sır

edindiği

saklama yükümlülüğü andın altıncı özelliğidir. Hekiın hastayla ilgili

bilgileri, gördüğü ve işittiği şeylerden aniatılmaması gerekenleri saklayacak,

sır tutacaktır.

Andın

yedinci özelliği, bir hekimin hayattaki ve sanattaki başarısını, içtiği

anda sadık kalmasına bağlaınasıdır. And içildikten sonra, hekim kendi kendini
denetleyecektir. Onu denetleyecek dış düzenekiere gerek yoktur. Çünkü, Hipokratçı
bir hekim için anda bağlı kalmak hem varlık anlayışının, hem de onurlu olmanın
gereğidir. İçsel özdenetim önceliklidir ve dışsal otoritelerin (lonca ve tanrılar
tanrıçalar) olması

andını

bunu gölgelemez. Burada bir meslek

etiğİnden

çok, Hipokrat

içen bir hekimin ahlakı söz konusudur.
Hipokrat andının sekizinci özelliği, hekimin kendisini yetiştiren öğretmenleri

ana babasıyla eş tutmasıdır. Hekim, öğretmeni yaşadıkça varını onunla paylaşacak,

hocasının soyundan gelen erkekleri kendi kardeşleri sayacaktır. isterlerse onlara
hekimlik bilgisini parasız ve koşulsuz öğretecektir.
1-lipokrat andının dokuzuncu özelliği, antik dönemi yansıtan özellikler
taşın1asıdır. Buna göre, diğer sanatlarda olduğu gibi, hekimlik sanatını erkekler
öğrenebilir ve yapabilir. insancıl bir tıbbın kurucusu olan Hipokrarın neden kadınları

hekin1lik mesleğinden dışladığı akla gelebilir. Bunun nedenini Hipokrat'ın seçiminde

değil, dönemin toplumsal yapısında aramak gerekir. Anıınsanacağı üzere, o dönemde

kadınlar Platon'un Akademi'sine ancak erkek kılığında girebiliyorlardı.

33

Tarihçi

Thukidides (M. Ö. 460-395) /\tinalı kadınlar için şöyle demiş: "En iyi kadın
kendisinden sözedilmeyendir." 34 Ancak toplumsal yapının değişmesi ve uzun bir

~ 2 Kranz, Antik Felsefe, Metinler ve Açıklamalar, s. 190
:n Marit Rullrnann vd., Kadm Filozoflar, Antikçağdan

.

.

Aydınlanmaya Kadar, Çevıren: Tornrıs

1\kngüşoğlu, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1996, s. 41
14

A.c., s. 23
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n1ücadele sonucunda,

kadınlar diğer

ekonomik-toplumsal alanlara

olduğu

gibi

hekimlik alanına da girerek tıbba değerli katkılar yapmışlardır. 35
Hipokrat'ın

tıbba

kendisinden önceki Yunan felsefesi üzerinde
doğal olayların

nedenini

başlayarak doğa,
görülmüştür.

başka doğal

Böylece ussal bir

bakışla doğaya

deontolojik,

varlık

kavranabilir,

olaylara

Kişi(lik)

Hekimi
Kişilik, insanın

aranınasa

bir

O,

araştırma
doğanın

varlık

olarak

Thales'ten

nesnesi olarak
bir

uzantısı

görınüş

ve

ve daha

yönelmiştir.

yöntemi ve

kavrayışı

felsefi- bilimsel,

tıbbi uygulamalarının amacı insancıldır.

teınclinde bulunan bu nitelikleri taşıması beklenir.

3.4.

değildir.

bağlamasıyla başlamıştır.

değiştirilebilir

tıbbının

rastlantı

Bilimsel süreç Thales'in

olan insan kendisini

ve kendi kendisine

Sonuç olarak, 1--Iipokrat
anlayışı

yükselmiştir.

hem bir özne, hem de bir gözlem ve

doğayı anlaşılabilir,

derinlikli bir

kazandırması

bilimsel bir temel

Hekimlerin,

yaşam

hekimliğin

36

ve Hekim
hekiın

yapan

başka

bir nitelik, onun

kendi kendisine, kendisi için

sağlam

kurduğu

bir

bir

kişiliğinin olmasıdır.

yapıysa,

bir "doktor'"da

da, bir hekimde arann1ası gereken temel bir özniteliktir.

Kadın hekimler Sürner, Mısır ve diğer uygarlıklarda (Antik Yunan uygarlığının başlarında)
etkindiler. Antik dönemde Pitagorasçı kadınların hekimlikte iyi oldukları biliniyor. Örneğin,
Pitagoras'ın karısı Theano ilc kızları Damo, Mya ve Arignotc iyi birer hekirndilcr. "Pitagoras'çı
kadınların tıpta bütünlükçü, psikosomatik bir hareket noktaları vardı; yani sağlığı, beden, ruh ve tinin
bir barınonisi olarak tanırnlıyorlardı." (Bakınız, Rullmann vd., Kadın Filozoflar, Antikçağdan
Aydınlanmaya Kadar, s. 37-38)
Antik dünyada kadınlar zamanla ekonomik-toplumsal yaşamdan ve rnitolojilerdcn dışiandılar ya da
ikincil bir konuma düşürüldülcr. Kadınların felsefe ve tıp alanında varolma savaşımiarı birkaç binyıl
sürdü. Dorothea Christiane Leporin/Erxlcben ( 17 ı 5-1762) Prusya kralının özel izni ile I 74 ı' de doktor
olan ilk Alman kadın oldu. (Bakınız, Rullmann vd., Kadın Filozoflar, Antikçağdan Aydınlanmaya
Kadar, s. 249)
Elizabeth Blackwell (ı 82 ı -19 I O) ABD'de ı 849 yılında ilk tıp diplomasını alan kadın oldu. (Bakınız,
Jonsen, A Short History of Medical Ethics, s. 74)
36
Çin li bir hekim olan Sun Simiao'nun (58 I -682) hekim ahlak ı konusundaki tutumu daha da derindir:
"Eğer birisi hastalık nedeniyle yardım istiyorsa ... Büyük Hekim onun ne toplumsal konumunu, ne
varsıllığını veya yaşını öneınser, ne de kişinin çekici ya da itici olmasını, Çini i ya da yabancı olmasını,
son olarak eğitimsiz ya da eğitimli olmasını sorgular. O herkesle eşit bir zeminde buluşur; her zaman
kendini düşün ür gibi hareket eder ... Ne tehlikeli dağlar, ne günün herhangi bir saati, ne hava koşulları,
ne de açlık, susuzluk veya yorgunluk içtenlikle yardım etmekten onu alıkoyabi!iı." {Bakınız, Jonsen,
A Short Uisrory of Medical Ethics, s. 37)
35

77

planlı değişikler

Hekimlik, yeryüzünde
varlık

olan

çalışan

bir

ve biçimlendirmeler yapabilen tek

insanı araştıran, tanıyan, bozukluklarını
alandır.

tanımlayacağız?

kavramaya ve ortadan

Ama hekim kimdir/nedir? Soruyu
dışarıdan yüklenmiş

Kendisine

dünyasının dışavurumu

genelleştirirsek,

insanı nasıl

niteliklerle mi, yoksa onun iç

Başka deyişle

olan niteliklerle mi?

bir

kaldırmaya

kimlikle

ıni,

yoksa

kişilikle ıni?

Kimlik, insana
din ...

kiınliğe işaret

dışarıdan

kiınliğin sınırlarını aşma

bir

Kişilik, insanın

ederler.

Birey kendini
diğer

kendini

insanlardan

ayıran,

özelliklerimi öne
insanım~·

birleştiren

başkalarına

insanlığın

bakarsam,

kişilikle

basmış
değil,

niteliklerimi

tür bilinci ve

diyerek) kendime ve

değil,

kimlikle

ortak zemine

uzaklaştıran

çıkarırsam,

hesapiaşıp

onu

ve

eleştirel

gerektirir.

anlamlandırırken

insanlarla

politik inanç,

oluşturmasını

kendi özniteliklerini

cesareti göstermesini ya da kimlikle

sorgulanıadan geçirnıesini

yaş,

toplumca yüklenir. Irk, ulus, cins,

hareket ederse,

olur. Ben, beni
beni

onlara

başka

bağlayan

birikimine dayanarak ("ben bir
insanlığın

bir

parçası olduğumu

kavrarım.

Ben bir

insanım.

Sen de bir

insansın.

Bizi

birleştiren

bir arada tutan

bağ

ikimizin insan olnıasıdır. İkimiz ve başkaları insanlığı oluşturuyoruz. Benimle senin
aranda kurulan

ilişki,

kurduğu ilişkidir.

ilişkimdeki

insanlık

Sorun

sevgı,

Ben sendeki

yoktur ve

burada bir ortak

dolayımınla

Benim seninle

güven,

dışavurumudur.

senin

ilişkimdeki

ınanç,
insanlığı

yaşan1amaktadır.

insanlık bağı

şudur.

senin

insanlıkla

güven, sevgi, inanç, özgürlük

insanlıkla

benim, benim

özgürlük

dururnurnun

görmüyor ve

Çünkü, sende

dolayımımla

bir

göstergesidir,

yaşatamıyorsam, beniın içiınde

olanın

bende bir

karşılığı

yoksa,

yoktur.

Ben, kendi

istenciın

ve

usavurmaların1ın

belirleyici

olmadığı,

bana büyük oranda dışsal olarak yüklenmiş niteliklerle mi (çeşitli kimliklerle mi)
kendimi

tanımlayacağıın?

öznitdikleriınle

Yoksa, kendi istencim ve ussal süreçlerle

oluşturduğunı

mi?

Kinıliğin1İ

belirleyen niteliklerin hiçbirini kendim seçmedim. Cinsiyet, dil,

ulus. din ... Hepsi benim dışımda belirlendi. Eğer ben bunlara göre eylersem, kendiın
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eylemiş olnıayacağım.

Çünkü, bu nitelikler bana

yapıştırılmış

Bunların

etiketlerdir.

hepsini bir kenara ittiğİrnde ne kalır? Bir doğal varlık olarak insan. İşte bunun
oluşturduğum

üzerine kendi
alarak, iç
geçersem,

dünyaını
başka

nitelikler (öznitelikler) benimdir.

kurarım.

insanlarla bu

Ben iç dünyarndan
bağlamda (onların

dış

da iç

Dış dünyayı

dünyaya

doğru

dikkate
harekete

dünyalarından dış

dünyaya

doğru hareketleri) ilişki kurarsam, özgürlüğü bir parça orada yaşayabilirim. İç

dünyalar arasında kurulan köprüler bize özgürlük alanı açar. Öyleyse, özgürlük
içeride

başlar

ve uygun bir

ortamın varlığında

içeriden

dışarıya

akarak

başkalarına

ulaşır.

Özgürleşme bir süreçtir. Bu süreç; beni sınırlayan, kendimin sandığıın

(.(.niteliklerimden" kurtulma ve kendi
özniteliklerimi
sürecidir.
tutsak lık

kendinıin

Kişilikle

bir ernekle

değerlerimi, yargılarımı,

yaratmamdır. Kişilik oluşumu

özgürlük birbirinden

birbirinden

ayrı lmazsa.

dünya

ayrılmaz, nasıl

Çünkü,

kimlik

görüşümü

bir

ve

özgürleşme

ki kimliklerde hapsolmakla
tutucu/ayırıcı/kısır,

kişilik

özgürleştiriei/birleştirici/doğurgandır.
Kişilikli

ve

ahlaklı olmanın başta

gelen

özniteliği

özerkliktir (otonomi).

Özerklik, her türlü dış erkin reddedilmesi ya da Kant'ın deyişiyle ""Aklını kendin
kullanmak cesaretini göster!" ile

başlayıp bağımsız

eylemle

somutlaşan

zihinsel ve toplumsal bütünsel bir süreçtir. Kendi kendini yönetmek
özerk! ik, bir
verınesi

insanın

ve kendi

uygulanıasıdır.

kendi

kararlarını

Böyle bir

J. J. Rousseau

bağımsız usavurmalarıyla

herhangi bir

özerkliğin

bedensel,

anlanıına

gelen

kararlarını

kendinin

dış baskı altında kalmaksızın

kendinin

özgür bir

kişiliğin

kendi

temeli

olduğu

söylenebilir.

özgürlüğü şöyle tanımlar.

"Yukarıda

söylenenlere...
insanı kendi kendisinin efendisi yapan "manevi'
özgürlüğünü cklcyebiliriz: Çünkü, salt istekterin itisinc uymak kölelik, kendimiz için
37
koyduğumuz yasalara boyun cğmekse özgürlüktür."

37

Jean-Jacques Rousseau, Toplum Sözleşmesi, S.30
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Bir
her

insanın bağımsız

şey (dış

otorite,

(özerkliğini)

karar alma ve uygulama sürecini

baskı, hastalık,

zedeleyen
sağlığını

yoksunluk ... ), onun bedensel ve zihinsel

tehdit eder. İnsan kendi kendini yönetmeden özgürleşemez.
Doğru

ve

tutarlı

usavurma telseti ve bilimsel birikim

yetkinliği

gerektirirken,

uygulanıa bir sanatsal yetkinlik ve yaşam deneyiınİ gerektirir. Özerkliğin dayanacağı

teorik arka plan

temellendirilmiş

doğrulanmış

felsefi bilgi,

bilimsel bilgidir.

Özerklik, bilginin derinliği, sağlamlığı ve genişliği ölçüsünde güçlü olacaktır.

Doğanın, toplumun ve insanın yasalarını (nomos) 38 bilen biri, kendi yasalarını
oluşturabilir.

(autos-nomos)
Etkin,

ctkilcşin1li, değişen

ve

Kendini yönetmek,
değiştirİcİ

kendiliğindenci

değildir.

bir süreç

bir süreçtir.

Özerklik ( otonomi), başkasının da özerk/özne olduğunu ve insanların buna
göre

ilişki kuracağını

etmediği

varsay ar. Herkesin
insanlararası

bir toplumda,

özerkliğini

başkasının özerkliğini

özgür bir

kabul etmeyen bir özerklik, kendi

ilişki

(otonomisini) kabul

kurulabilir mi?

varoluş hakkını

Başkalarının

da ortadan

kaldırır.

Özerklik başkalarını dışlamaz ya da yok sayn1az, başkalarına açıktır ve onlara
ulaşmayı olanaklı kılan eşitlikçi
özerkliği,

Birinin
Onun

özerkliği

anlamı,

bir

vardır.
yalnızca

toplum içinde bir merkezdir, ama

başkası

başkalarıyla

bir yapısı

için merkez

ilişkilerine

değildir.

Onun

varlığı

göre belirlenir. Onun

ya da

başkasına

kendisi için.
yokluğunun
ulaşıp

etki

eden/etkileyici bir özerkliği yoksa, o başkaları için yok demektir. İnsan kişi
başkalarıyla

olabilirse,

Bunun için o
yetilcrini

bir anlam

insanın açınn1ası,

geliştirip açması

varlığında olanaklıdır.

ya da

Böylece iç ve

gelip

ilişki

kurabilir.

anlama gelmek üzere gizilgüçlerini ve

dış koşulların

koşullardan

olan birey, kendini

gerçekleştirmek

aynı

gerekir ki, bu, ancak bunu

birbirini beslernesi gerekir. Bu
Kişi

dünyasında karşı karşıya

biri

bir

olanaklı kılan koşulların
bağlaşıklık

içinde

olması,

geniş anlamıyla sağlıktır.

başkalarından

ayırır.

Çünkü; kendisi, kendini

için kurallar belirler. Bu kurallar içsel ve özneldir, ama

saltık

Grekçe n6mos (VOJıo<;) : "töre, adet, görenek, gelenek, an'ane, rıizam; anayasa [kanun-ı esasi]
ya da keyfi' otoriter dilek veya buyruk [ferman] niteliğinde yasa" (Bakınız, Petcrs, Antik
Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, s.242)

38

niteliğinde
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anlan1da

değil.

sınırlann1ıştır.

öznel

Bu nedenle içsel

olduğu

Kişi,

toplumsallık

hen1

bireyin
öğe

özerk öznelliktir.

vurgusu, hiçbir biçimde öznenin önüne geçmemelidir.
bilincindeki öznedir. Buna göre,

özgür öznedir.

bir bireydir;

ayıran kin1liğin

eyleınler,

sonucu olan

toplum için vazgeçilmez bir

doğrusu toplun1sallığının

Aslolan öznedir. Daha

etkisindedir ve onlarla

bunların

ve

Burada

Kişilik, toplumsallaşn1ış

toplumsallık

kişi, toplumsaliaşmış

da.

kurallı yaşamanın

hem de

ileri gelir.

Burada

yaşama kuralları

toplumsaldır

kadar

topluınsallığından,
olmasından

yaşadığı çağın koşullarının

Çünkü, insan,

aına

kalmayıp

orada

kendisini öbür insanlardan

ayıncı noktalarını

bilincinde olan ama

insanlığa bağlayan kişilik

aşan,

onu

özelliklerini

ikinci plana iten, kendisini

oluşturmuş insandır.

kişinin

Bu özellikler,

kendi eseri olmalıdır. İnsanlık birikimini göz önüne alan, onu değerlendiren,
eleştiriden

Kendi

koyduğu kuralların

kişiliğin olınuş bitmiş
yanlarının

kişi,

geçiren, yenilikler katan

iç içe

Kişilik,

etkileşimi, uyuınu

çevreyle

yapı olmadığını,

bir

geçtiği canlı

beni

bu teınelde kendi

bir yapı

diğerlerinden

olduğunu
ayırdığı

ayrılıkla birliktcliğin, kalıcılıkla değişin1in,
Kişinin

davranış

biçimlerini

konulmuş, başkalarınca oluşturulmuş

sesidir.

Kişi, kişi olmanın

tersine

niteliklerini

ancak us, imgclem ve
Yaşarn

içeriğini

değerli gördüğünü

bulmaz

mı?

Evrensel insani

yoktur. Tersine

yararlıdır.

Farklılıklar; çeşitlilik

biçiınlcrinin

ve

hızlanarak

hekimlerin üstüne

değersiz,

öbürü

değerler değildir.

istiyorsa, kendi

birinin

atasözüınüzün

zenginliğin kaynağıdır.

birbirine

basacakları

karıştığı

yaşam

Kendi iç

yolunu kendisi

varlık olduğunu

göz önüne

ötesine geçecektir.
göreliliğe götürınez

doğru gördüğünü

değerlere bağlandıktan

Bir

dışarıdan

belirleyen temel,

kurallar, yasalar,

eylcınle bunların

Kişilik,

de.

karşılıklı bağlılığın birliğidir.

yolunu belirlerken iç sese dayann1ak bizi

Birinin

birleştirir

kadar onlarla

taşımak

zaınan çatışması

gösterir.

belirleyecektir. Bunu yaparken tarihsel ve toplumsal bir
alacak~

ve zaman

belirler.

değişen yanlarıyla değişmeyen

özgünlükle

ve

yaşama kurallarını

sonra

dediği

öbürü

farklılıkların

gibi

"'aklın

bir

kişilikli

bir evrensel temel gereksinimi

yanlış
zararı

yolu birdir".

Ekonomiler, kültürler ve

günümüzde,

mi?

yaşam

insanların

vardır.

ve

Evrensel
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değerlerin oluşturulması

için;

eleştirilmek, geliştiriirnek

ve uygulanmak

koşuluyla

İnsan I lakları Evrensel Bildirgesi bir başlangıç noktası olabilir.

'"Hekim kimdir?" sorusu

yalnızca

sınırlı olduğundan yanıltıcıdır.

kimlikle

Kimlik, hekimi açıklaınaz, ancak onun mesleki (doktor) yönünü anlatabilir. Örneğin,
hekin1,

tıp

okulu mezunu olan

sayılabilir. Anıa

bu

doğru

bir

insandır

denebilir ve

yaklaşım mıdır?

tıp diplomasını

Bir

tıp

alan herkes hekim

fakültesi n1ezunu

oln1ak için yetki alır; ama bu, onun bir hekim olduğu anlamına gelir mi?

tıp

doktoru

39

"'Hekim- Tıp mesleğini uygulamak için gerekli niteliklere sahip kişi."

40

olarak tanımlanabilmektcdir. Bu tanım açık değildir. Önce, bu nitelikler nedir?
Sonra, bu niteliklerin bir "'hekim"de bulunup
seçıneli

sorularla

mı) anlaşılacaktır? Ayrıca

bu

bulunmadığı nasıl (örneğin,

tanımda tıbbın

çoktan

bir meslek, hekimin de

bir meslek üyesi olarak görülmesi, bir indirgemedir.
Genç bir insan bir öğretiın sürecinden geçerek tıp bilgisini edinebilir. İyi bir
tıp öğretiıni, iyi bir hekim olnıanın koşullarındandır. Ancak yeterli değildir. İnsanlık

tarihini,

çağının insanlık durumlarını,

olunabilir

nıi? Tıp öğrenilen/öğretilen

felsefeyi,

sanatı,

ekonomiyi

bilnıeden

hekim

bir bilgidir ve bu bilgilenme sürecinden geçen

biri tıp n1esleği üyesi kimliğini kazanır. Öteki bilgi alanlarıysa ancak kişisel çabayla
içselleştirilebilir. Dolayısıyla olağan
yetkinleşıncyi sağlayan

bir öz

Tıp öğretimiyle

olmadan doktorluk

3.5. Hekim

Tıp

doktor olunabilir; ama

yapılabilir,

kişilik

öğretimle

doktor olunabilir, ancak

ama hekimlik

kişi

ve hekim olunamaz.

Kişilik

yapılamaz.

mi?

sorununa benzer bir durum ahlak- etik

okullarında

kişisel

olmadan hekim olunamaz.

Ahlakı mı, Tıp Etiği

Kimlikçıkar.

eğitim

bir

çok az da olsa

tıp

etiğine

ikileıninde karşınııza

zaınan

ayrılmaktadır.

Tıp

Doktor ünvanı başka alanlarda da kullanılmaktadır. Örneğin; felsefe doktoru, sanat tarihi doktoru,
ekonomi doktoru, eve il hayvan doktoru ... Dolayısıyla doktorluk, söz konusu insanın belirli bir işte
bilgili ve yetkili olduğunu belirtmekten öteye geçememektedir.
40
Tıp Etiği El kitabı, Dünya l lekiınler Birliği, Çeviren: Murat Civaner, Türk Tabipleri Birliği
Yayınları, Ankara, 2006
v>
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tıp öğretimini

fakültelerinde
zaman

ayrılınayan "Tıp

Deontoloji
Başka deyişle

bir

41

nedir? Deontoloji bir meslek ahlakı olarak tanıınlanmaktadır.

işin

Aslında

bu deontolojik

istenmektedir. Buna göre,
karşılıklı ilişki

oldukları

tıbbi

yaklaşımda
dışarıdan

küıne

ınsanı

anlatır.

yürütülcbilmesi için
konusu olan o

kuralların

ıneslck

kullanılacağı,

nasıl

düzenlenınesi

ıçın

Dolayısıyla

ustalık

teknik

aynı ınesleği

toplamından

bir meslek

söz

etiğinden
uyuln1ası

yürütenierin

uyması

anlatmaktadır.
42

sözcüğü "geçiın için tutulan yol"a

işbölümünde aynı işi

bir süreç

uygulamasında

yapan belli bir

mesleğin

olan

tutuındur.

sorunsuz

Çünkü, burada söz

ne tür yöntemlerin ve bccerilerin

gösterileceğidir.

bir tutum

değil,

mesleğini

belirlenmesi, teknik bir

bilgisinin

bir

pratik

bir kurallar

ahlaktan

tıp

ve vazifelerin tümü"nü

Bir meslek, toplumsal

için

belirlenmekte ve onlara

deontoloji,

Deontoloji tanımında kullanılan meslek
karşılık gelıncktedir.

yürütülebilınesi

sorunsuzca/en az sorunla

söz edilmektedir. Çünkü, kurallar

"gereken

kendisine fazla

vardır.

Tarihi ve Etik/Deontoloji" dersleri

yürütenierin tümünün uymakla yükümlü
cdiln1ektcdir.

tıp öğrencilerince,

planlayanlar ve

olduğu,

Mesleki dcontolojinin
ahlaki

bir

tutum

pratiğin

olmadığını

söyleyebi Iiriz.
Deontolojide
l3aşka deyişle
ahiakından

tıp etiğİnden

meslek

ahlakı

söz edebiliriz.

gerektiği, acının

söz edilebilir, ama

yoktur, meslek

Tıp etiği, mesleğin

etiği

tıbbi

vardır.

gözetmeye

Ancak bir doktorun

çalıştığı

ya da

dindirilmesi gibi genel ilkelerle ilgilidir; bir doktorun

onun kendi kişisel davranışıyla ilgilidir.

edilcınez.

ahlaktan söz

çalışması

ahlakı ıse,

43

Örneğin; "önce zarar verme" (primum non nocere) etik bir ilkedir. Bir
hckiınin neyi nasıl yaparak veya yapmayarak zarar vermeyeceğini söylcmcz. ilke

.ıı ·'deontology: Herhangi bir meslek mensupları arasında --ahlak bakımından- uyulması gereken
karşılıklı ilişki ve vazifclerin tümü; mesleki ilişkiler bilimi; deontoloji. medikal deontology:
Hekimleri ilgilendiren deontoloji." (Bakınız, Kocatürk, Açıklamalı Tıp Terimleri SözlüğiL s. 204)
1ler mcsleğin deontolojisi (ödev bilgisi) vardır.
42
"meslek ..ili....:..... : 1. sülük edilen yer, yol; gidiş. 2. geçİnı için tutulan yol. 3. Sistem'' (Bakınız,
Dcvellioğlu, Osmanhca- Türkçe Ansiklopedik LOgat, s.627)
.n Billington, Felsefeyi Yaşamak, Ahlak Düşüncesine Giriş, s. 47
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biçimsel,

başka deyişle

içeriksizdir. Ancak

ahlaklı,

bilgili ve deneyimli bir hekim bu

biçime '"iyi" bir içerik katabilir.
Tıp

etiğe geniş

fakültelerindeki deontoloji derslerinde

hekin1 için bu yeterli olur muydu? Arntilerde
öğrenildiği

ölçülen ve

mesleğe başlayınca

tıp

Hekin1,
hastasına

bilgisiyle

yaklaşan, mesleğini

Hekimlikteki

söyleyebilir miyiz? Acaba

yürütütınesi

kendi öz

şüphe

tıp

etiğe

göre

çabasıyla ahlakını

koşullar

tıp etiği

kullanabilen,

uzaklaşmayla

da

piyasaya

düşmesiyle

bağlantısı vardır.

ahiakından

ileri sürülcrek hekin1

edilemez. Ama

gerekli midir? Egemen

edilemez. Çünkü, her

ahlaklı

bilgisiyle yetinmeyen, bilge bir

değer kaybının, yalnızca tıbbın

Hckiın ahlakının gerekliliğinden şüphe

gerekliliğinden

ne kadar

bir sanat olarak uygulayabilen

hekim olacaksa,

hekimlerdeki bilgelik ve ahlaktan
Toplumsal ve tarihsel

mi?

Hekiın

donanmış, çağının tekniğini/teknolojisini

kişidir. Hekiın, doktorluğu aşıp

değil,

sınavlada

bir

uygulayamazsa, hekim olabilir mi?

ödev bilgisiyle

kişi olmalıdır.

anlatılan,

ayrılsaydı,

etik kurullarca denetlenen bir

hareket eden bir doktor, bir hekim midir?
oluşturup yaşamına

zaman

aynı şeyi

anlayışa

mesleğin

vazgeçilebilir

göre,

etik için

tıp etiğinin

belirli kurallara göre
sağlar,

ve denetlenmesi gerekir. Kurallar standardizasyon

keyfıliği

sınırlar, hizmetin güvenidiğini arttırır vb. Öyleyse her mesleğin bir etiği olmalı
ınıdır?

Meslek

sayısı

Menon

diyaloğundaki

kadar (alt) etik türleri mi gerekir? Bu durumda Sokrates'in
ironisi akla geliyor: ''Ben tek bir

erdeın

ararken, sen

karşuna

bir arı sürüsü kadar erdemle çıkıyorsun" 44 Biz tek bir etik ararken karşımıza bir sürü
etik

çıkıyor.

Ahlak
gereklidir.

yalnızca

Sağlık

davranabilınesi

hekin1 için

değil, diğer sağlık çalışanları

hizmetinin bir araya

getirdiği

tüm bu

beklenir. Ahlak gereklidir. Ama ahlak nedir?

ve hasta için de

bileşenterin

Ahlakı

özerk

temellendinnek

zordur. Örneğin, hekim ahlakı için önemli olan 1-lipokrat Andı'nın deontolojik bir
metin

44

olduğu,

bir temellendirn1e

olmadığı düşünülmektedir.

Ahlak üzerinde yükselen

Platon, Mcnon, Tl, ('ev. Adnan Cemgil, Maarif Matbaası, I 942
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etiğİn

temeliendirilmesi de zordur. Etik; hukuk, psikoloji, sosyoloji, politika, din,

bilim ve ekonomi alanlarıyla ilişkilidir. Etik, yasalar gerektirse de, hukukla
temellendirilen1cz. Ahlak vicdanla da temellendirilemez. 45
Doktorlar, temcllcndirme sorununun
konusunda

uykudaymışçasına

bir

sorunlaştırabilir

yaşayıp

farkına

varmaksızın

gider.

Bunu

ahlak ve etik

ancak

bir

hekim

ve çözümünü arar.

Hekiın ahlakını insancıllıkla

(hün1anizmayla) temellendirebilir miyiz?

Hekiın,

bir insanscvcrdir. Toplumsal yaşamda bir sorumluluk üstlenen her insandan, işini
sevmesi ve en iyi biçimde yapması beklenir. Hekiın, kendi türdeşiyle uğraşır. işini,
işinin

nesnesini sevmek, insanı sevmek demektir. Hekim hasta için en üstün yararı

isteıncklc,

Belki

insana bir değer yükler. An1a bu insancıllık için yeterli görünmemektedir.

hckiın insanı araştırırken, doğa-

insan

ilişkisindeki

hakikati

araştıran

ve aradaki

organik bağı kavrayan biri olarak, doğa ve insanı sevmenin kendini sevmek anlaınına
da geldiğini sezdiği için insancıldır. Hekim ahlakı, bir bakış, kavrayış ve yaşama
biçimi gerektirir.
Uygulamalı tıp etiği,

piyasaya sunulan

sağlık

hizmetinin mümkün olan en az

sorunla yürütülebiln1esi için düşünüln1üş mesleki kurallardır. Bu etik dışarıdan
dayatıldığı,

Ancak

bir standart getirdiği ve cezalandırıcı olduğu için ahiakla ilişkisizdir.

uygulamalı

tıp

etiği

oln1aksızın

sağlık

hizn1etinin

pazarlann1asında

karışıklıklar olabileceği sanıln1aktadır.
Tıp

ahlakının

ve

hckin1liğin

felsefeden

uzaklaşınalarının sonuçlarından

biri olan hekim

yitin1i, günümüzde, tıbbi etikle doldurulmaya çalışılmaktadır.

öğretiminin yararsız olduğu söylcnemeycceği

Ahlaklı, donanıınlı

gibi, yeterli

olduğu

Etik

da söylenemez.

ve kişilikli hekimlerin varlığında tıp etiği kurulları gcrcksizleşir.

Bir kişi, kendi bilinçli istenciyle özgür koşullarda bir seçim yapabiliyorsa,
ahlaki bir davranıştan söz edilebilir. Burada ikisi içsel, bir dışsal üç etken önemlidir.
İlki kişinin kendi eylemiyle ilgili açık bir bilincinin olması, yapınayı düşündüğü

45

Engelhardt, Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik, Araştırmadan Tcrapiye Disiplinler Yelpazesi, s.

ı
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şeyın

kesin etki ve sonuçlarını bilemese bile, neden böyle düşündüğünü ve olası

etkilerin ne olabileceği hakkında kestirimlerinin olması gerekir. İkincisi, kişi kendi
başka deyişle dış

istenciyle,

değil,

güç ve etkilerle

bağın1sız

kendi

eylemclidir. Böylece bilinçlilik ve özerklik ahlaki bir

davranışın

iç güçleriyle

temeli

olmaktadır.

Üçüncü koşul, dışsaldır. Kişinin içinde bulunduğu dış ortam, ahlaklı ya da ahlaksız
bir

davranış

Ancak

dış

taşır

da, uygun bir toprak

değilse

yer uygun

bir

zorlaştırılabilir.

edilen1ez ve uygunsuz

3.6.

Nasıl

ortam da önemlidir.

gizilgücünü

ya da

için gerekçe gösterilemez.

şey çıkmazsa,

Başka deyişle,

davranış

ki, bir zeytin tohumu içinde zeytin
bulduğunda

insan

davranış

Ahlaki bir

ahlaki bir

ondan bir zeytin filizi

davranışı

uygun

dış koşulların varlığında,

da

içseldir.

ağacı

olma

çıkar,

ya da

koşullarla kolaylaştırılabilir

dış koşullar

olsa bile, yoktan var

vardan tümüyle yok edilemez.

Tıpta Bütünselliğin Kaybı: Uzmaniaşma

Hipokrat'a
Hsanat"çıdır.
oln1azdır.

46

Ama

göre,

hekim,

tıp

bilgisini

hasta

Tıp bir uygulaına olduğuna göre,
tıp uygulamalarında tıbbın

hile, oyun,

dolap"ın

insancıllık

niteliklerini

da

olduğu

uygulayan

bir

Hustalık, beceri, sanaC' olmazsa

aykırı

olsa da, kirnileyin

""kumazlık,

söylenebilir. Usta ve

sanatçı olanların

bilgelik ve

taşıdıklarında,

yerindeyse, bunlardan yoksun

üzerinde

olanların

özüne

ne kadar hekim olarak
hekim

olmadıklarını

adlandırılmaları

söylemek de o kadar

yerindedir.
Greklerde

tıp

felsefeyle iç içcdir. Filozot1ar

felsefeyle ilgilidir. Bunun nedeni bir ontolojik
mikrokosmos (insan)
Yunan'da

arasında

Pitagorasçılarla başlar.

tıpla

bakıştır.

bir süreklilik ve uyum
Hipokrafta insana,

ilgiliyken, hekimler de

Makrokosmos (evren) ile
olduğu düşüncesi

hastalıklara

ve

Antik

sağaltıma bakış

birbiriyle bağlantılıdır. İnsana ilişkin sorular ve sorunlar, evrene ilişkin soru ve
sorunlardan

ayrılamaz.

46

Grekçe ··n:xvıı/tekhne": "beceri, elbccerisi, ustalık, sanat, uygulama bilimi, yapabilme gucu,
yetenek, zanaat, bir şeyi yapmanın düzenli yöntemi, kurnazlık, marifct, hile. oyun, dolap ... ''(Bakınız,
Pcters, Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, s. 366)
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Felsefe-tıp

ilişkisi

sonraki yüzyıllarda da sürmüştür. Bu tutum İslam

felsefesinde Razi (865-925), İbni Sina (980-1 037), İbni Rüşd (1126-1198) gibi
hekiınlerce

filozof

Devrimi sürecinde

sürdürülmüştür.
zayıtlamıştır.

bilirnscllik

almıştır.

çıkarıınkcn,

yeni bilimin

Eski

Ancak bu

Avrupa'da

bilimselliğin

Eski felsefi

bilimin temel

teınel

ilişki

gelişen

Bilim

yerini, yeni matematiksel

özellikleri gözlem, spekülasyon

ve

özellikleri ölçme, sayma ve deneydir.

Felsefe-tıp ilişkisi, tıbbın

pozitif bir bilim durumuna

gclınesiyle sarsılınış

ve

sonunda kopınuştur. İlk büyük sarsılma anatomi çalışmalarıyla olmuştur. Yüksek
sanatçılarından

Rönesans

çalışmaları, Vesalius~un
süm1üştür.

Vesalius

Leonardo da V inci ( 1452-1519) ilc

kadavralar üzerinde

yaptığı

yaptığı

başlayan

anatom i

kesmelerle (disseksiyon,

kesmelere dayanarak ilk anatomi

teşrih)

atlasını hazırlaınıştır.

İnsan bedeninin bütünlüğü bölünüp parçalara ayrılmış, bedenin ölçülebilir olduğu
edilıniştir.

kabul

uzrnanlaşmanın

tıpta

Böylece

önemli bir adıını

Paraeelsus

ınsana

yitirilmesinin

ve

atılmıştır.

tıp-felsefe ilişkisinde

sarsıntıyı başlatmıştır.

ikinci

geleneksel yollarla elde edilen

ilaçların karşısına,

çıkarmıştır.

ilerlemiştir

Bu durum öyle

bakışın

bütünsel

Daha önce

kimyasal yollarla elde edilen

ki, günümüzde sentetik ilaçlar

ilacı

ağırlık

kazanmıştır.

Üçüncü sarsıntı,
değiştirmesiyle
bakışla,

gelmiştir.

Harvey;

bütünsel bir dizge olarak

atardan1arlar
kalbc

Williaın

aracılığıyla

dönıncsi)

Harvey'in, Galen'in geleneksel
kalp~

dağılınası

bedene

yeni bir

dolaşım (kanın

kalpten

ve toplardamarlar

aracılığıyla

yeniden

anlaşılınasında

önemli bir

sıçrama

bir yandan insan bedeninin

olurken, öte yandan insana bütünsel

toplardamarları

atardamar ve

açıklamıştır.

fizyolojisini

Büyük

bakışın yitirilınesi

ve

uzınanlaşn1a

yolunda yeni

bir adın1 olınuştur. 47
Dördüncü
meydana

47

sarsıntı,

Descartes' ın

gclıniştir. Dcscartes~a

insan

bedenini

göre, insan iki parçadan

ruhundan
oluşur:

ayırınasıyla

res extcnsa (yer

Kanın sağ kalpten akciğeriere ve akciğerlerden sol kalbe gidişini küçük dolaşm1 olarak 13. yüzyılda

İbn Nefis ve üç yüzyıl sonra Servet us ( 151 I- 1553) tanırr.lamışlardı. (Bakınız, Ronan, Bilim Tarihi,

Dünya Kültürlerinda Bilimin Tarihi ve

Gelişmesi,

s. 264)
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düşünmeyen

kaplayan, ama
parça). Bu
olanak

bakış,

sunmuş,

nedeniyle

aynı

(düşünen,

parça) ve res cogitans

kadavralar üzerinde bilimsel

ama insan bedenine

araştırma

yapmak için olumlu bir

bakışta bütünselliğin

zamanda olumsuz bir etki de

ama yer kaplamayan

açması

yitirilmesine yol

yapmıştır.

Özetlersek, Bilin1 Devrimi 48 ortaınında ı 6. ve ı 7. yüzyıllarda matematiksel
bilimsel yöntemin (gözleın- varsayım- deney- ölçme- kuram) tıbba girişiyle felsefe
tıp bağlantısında

bir

kırılma olmuştur.

ilişkisi ağırlık kazanmıştır.

günümüzde

20.

tıp-felsefe ilişkisi

yüzyılda

Felsefe-tıp ilişkisi zayıflarken, bilim-tıp

endüstriyel- teknolojik

neredeyse ortadan

tıp

öne

çıkmış,

kalkmıştır. Tıp bilimselleşirken

felsefi yanını yitirmiştir. İnsanın deney ve mateınatikle açıklanması, ölçülebilir
duruma gelmesi

(örneğin,

hesapları),

Harvey'in kan hacmiyle ilgili

insanın

ncsneleştirilmcsini doğurmuştur.

llipokrat
zaınanla

öyle

döneminde

zamanında

zayıf1amıştır

yalnızca

geldiği

haline

geçerli olan

tıbbın

ki, günümüzde

mesleki

çağında

sanatçı olduğu görüşü

tanınamaz olmuştur.

ustalık anlamına

endüstrileşme

sanat, hekimin

gelmekte,

yerini

tıbbın

"Sanat", bilimsel
bir

uzmanlaşmış

ekonoınik

sağlık

tıp

sektör

hizmetine

hırakmaktadır.

Genel bir
uzmanlık

ve alt

insana bütünsel
imgesini
oluşturan

bakışın yokluğu

bakışın

zetninini

insan sevgisi

Bilgi birikiminin

zayıflatmıştır. Uzmanlaşan

olmaktan

çıkmış,

bulanıklaşmış;

döndürülebilen bir nesne

teknoloji

tıp alanında derinleşme, zaınanla

uzmanlık alanları doğurmuştur.

yitirmiş, sanatçı

teknolojik bir

ve bir

ücretli bir

olmuştur. Hasta-hekiın ilişkisinin

girdikçe, bütünsel

hekim, bütünsel insan

çeşitli

araçlarla

özünü

sağlığına

insani özü, mekanik ve

ilişkiye indirgenmiştir. Tıp insanı parçaladıkça,

tıbba

hızla artması,

çalışan olmuştur. Tıbbın

insan, hastalanan ve

birçok

hekim

uzn1anlaştıkça,

kavrayış yoksuniuğu yaygınlaştıkça tıbbın

felsefi

temeli ve insani yanı geri çekilmiştir. İnsanın nesncleşmesi, sonunda insanın

Bilim Devrimi, özellikle astronomi ve fizikte meydana gelen değişimlerle, doğa anlayı~mın kökten
ve bilimin felsefeden kopuşuyla meydana geldi. Copemicus'un ( 1473- ı 543) Dünya'nın
evrenin merkezi olmadığını ileri sürmesi ve Güneş'i evrenin merkezine koyması, Galilei'nin ( 15641642) doğanın matematiksel bir dille yazıldığını söylemesi ve deney leri, Kepler'in ( 1571- ı 630)
gezegenlerin yörünge yasalarını ve Newton'un (ı 643-1727) evrensel çekim yasasını bulması evren e
bakışı temelden değiştirmiştir.

48

değişmesi
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metalaşmasına

varmıştır (insanın

kadar

parçalarının alınıp satılması
Şunu

verdiği eğitim

alanları çıkam1aktadır. Asıl

sorunların

bir

vb.).
değer aşınmasını Tıp Etiği

da eklemek gerekir ki, hekimlikteki

Deontoloji bölümlerinin
sorun

bir kar nesnesi olarak görülmesi, kimi beden

ilki, genel olarak

uzmaniaşmaya

sorun,

felsefe-tıp ilişkisini

yeni

kurmaktır.

yeniden

Bu

uzmaniaşmanın doğurduğu darlaşmanın, tıp etiğinde

dartaşmaya

ve

bakış açısı

çözememekte, tersine bu

ve

açınasıdır. Başka deyişle tıp

yol

de

etikçileri, kendi

alanlarının uzmanlarıdır. İkinci sorun, içselleşmiş bir hekiın ahlakının unutulması,
tıp etiğinin, öğretim

onun yerine önerilen

ve etik kurullar

aracılığıyla

bir otoriteyle

dışarıdan dayatılmasıdır.
Tıp

mesleğini

uzmanlaşmış

bir sanat olarak uygulayan

doktora

uzmanlaşmaya;

dönüşmüştür.

içselleştinnekle

parçalanmış,

yerini

sağlık

hekim, yerini doktora; ahlak, yerini kurul

Bilim Dcvrin1i ve bunun
bilgisini

Tıp,

hekinı,

bütünsel

Uzınanlaşmayla,

doğa-

insan imgesi ortadan

hizmeti veren

hizmetine; sanat,

yerını

etiğine bırakmıştır.

tıptaki yansımalarından

yükümlüydü.

sağlık

önce, bir hekim

bilgi,

tüın tıp

tıp doktorları arasında

kalkmıştır.

3.7. l'ıp Etiği ve işlevsiz Kurul Etiği
Tıp-ahlak ilişkisi.

felsefenin konusu
Tıbbi etiğin

de

olması

teori ve

felsefe-öncesi
ve

ınsanı

gelir. Felsefe döneminde, "iyi"nin

etiğİn alanını genişletn1esiyle tıp-etik ilişkisi başlamıştır.

uygulamalarının

tıp-iyi ayrılınaz birliği vardır.
Tıp

döneınden

Bu

kökeninde

birliğin

özü

tıp-ahlak ilişkisi,

insancıllık

ve

eti ği nin kökenini antik dönemde aramak yersiz

doğrudan

araştırınalardan

konusu yapan bir

mesleğin,

ahlak

ctkilenn1emesi beklenemez. Böylece

Sokrates, Platon ve Aristotcles'in ahlak felsefesi

bunun ten1clinde

hastanın yararıdır.
olmayacaktır.

Çünkü,

yapılan

felsefi

üzerine

Pitagorasçıların,

Sofi~tlerin,

açısından tıbba katkı yaptıkları

söylenebilir.
Felsefi dönemde tıp, özellikle Alkmeon ve Hipokrat'la bilimsel-felsefi bir
ten1elc kavuştu. Tıp, Pitagorasçılardan Bilim Devrimi 'ne kadar, aşağı yükarı iki bin
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yıllık

bir

zaman

Devriıni"ndcn

dilimi

boyunca

felsefenin

kanatları

altında

kaldı.

Bilim

sonra tıp, felsefeyle sıkı bağlarını kopardı. Felsefe, tıbba içkin

olmaktan ya da ona yöntem sunmaktan uzaklaştı.
Etik, antik dünyada ödcv bilgisi biçiminde tıbba içkin bir durumdayken,
şimdi

kurullada ya da yasalceza sopasıyla işleyen bir etiğe dönüşmüştür. Bu, önemli

bir sıkıntı ve sorundur. Toplumsal ilişkilerin ve düzenin sürmesi için ahlak ve etiğin
vazgeçilmez olduğu ileri sürülebilir. Ancak dışarıdan dayatılan bir uygulamalı etikle
değil,

içeriden dı~arıya doğru taşan bir ahlak ve bunun teorisi olan bir etikle bu

olanaklıdır. Öyleyse, lelsete ve ahlak yeniden tıbba içkin olmalıdır.
Tıp

yardın1cı

ve

hekimliğin amacı

insan

sağlığını

korumak,

hastalıkların

yenilmesine

olmak, acıları dindirrnek ve yaşamı uzatn1ak ya da ölümü olabildiğince

uzaklaştırınaktır. Bu nedenle iyi ya da iyilik, tıp ve hekimliğe içkindir. Öylcye, tıp

iyi ilişkisi sonradan ortaya çıkan bir şey değil, hep olan bir şeydir. Bu nedenle, iyi,
tıbbın

ya da hekimliğin öznitcliklerinden biridir. Başka deyişle, tıbbı tıp yapan

özelliklerinden biri, onun insan için iyi olanı gerçekleştirmek istemesidir.
İyinin tıpla/hekimlikle dışarıdan ilişkilendirilıneye çalışılması, ya tıp ve
hekiınliğin
yitirdiğinin

bu özelliğinin bilinmemesi, ya da tıp ve hekin1liğin bu özelliğini
düşünülmesindendiL

Kurul

etiği,

böyle dışsal

bir ilişkilendirme

girişiınidir. Bu, aslında etiktc bir bozulına ya da çürümeye işaret eder. Endüstriyel

sağlık hizmeti, hastanın yararına öncelik vermez. Öncelikli olan, parasal kazançtır.

Çünkü, sağlık bir ekonomik sektördür. Ancak hastanın yararı tümüyle gözardı
edilmez de. \'ünkü. böyle bir tutum sağlık hizmetinin varlık koşulunu ortadan
kaldırır.

3.8. Hekimin Doktora ve Doktorun Piyasaya
Tıbbın

Düşüşü

ticari bir sektöre, hekimin ücretli çalışan bir doktora dönüşmesi ne

getirdi, ne götürdü? Bu durum, öncelikle bir varlık anlayışına dayanan tıbbın sağlık
hizmetine indirgcnmesine, ikincisi hekiınin metalaşınasına (hekimin bir piyasa
değerinin olması

ya da emeğinin bir ücret karşılığında satın alınmasıP..a), üçüncüsü
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hastanın

nesneleşip

hekinl-hasta

ilişkisi parçalanmıştır.

"'sağlık

bunlar

öğesine dönüşmesine

bir kazanç

yanıyla doğru,

sistemi

parçanın

da

yanlış

bir

adlandırmadır.

fazla kar için yeniden biçimlendirilmektedir.
'"'refonn''

değildir,

pazar

açmıştır.

Böylece

değeri oluşmuştur.

kamusal/ortak

"sağlık hizıneti'~ne ulaşması

Yapılan,

Bir yandan
olumlu

alanların yıkımıdır.

tıp

tıp

Bütün

reformları" adı altında yapılmıştır. Aslında "reform~'

yanıyla

bir

Her bir

yol

bir

sektörü daha

çağrışımları

olan bir

Böylece, daha çok insamn

istenmekte, ama sonuç öyle olmamaktadJr.

"Snğlık

sistemi reformlarının analizi temel bir çelişkinin kavranması ile başlamaltd ır:
incelenecek olan yapısal ve idari reformlar, kar yönelimli kapitalist sistemin küresel
pazara uygun ve fıyat açısından da karştlanabilir sağlık hizmetleri ürünleri ve
hizmetleri sağlamaktaki sürekli- belki de kaçınılmaz olan- başarıstzlığına bir çare
bulma girişimidir. Bu küresel pazar ise "istek"ten çok ''gereksinim" tarafından
yöntendirilen ve sayısal olarak, bu hizmetlere kar getiren bir ücret ödeyemeyecek
ka uar yoksu Ila rı n ağırlıklı olduğu bir pazardır (Drache ve Su Ilivan 1999)
Aynı çclişkiye bir başka bakış ise, sağlık hizmetine en çok gereksinim duyanlar,
kronik hastalık düzeyleri zenginlere göre çok daha yüksek olan yoksul insanlar olsa
9
da, siyasal ve ekonomik gücün çoğunun zenginlerin elinde olmasıdır'"ı

Sağlık politikalarının

kapitalist düzenin gereksinimlerine göre

planlanması

nedeniyle. insan öğesi her alanda kullanıldı, ama insanlık öğesi dışlanarak. Örneğin,
'"'performans

sistemi"~ ··toplaın

bütünlüklü bir insan olarak
sürede en yüksek
pariatılıp

değil, müşteri

kazancın nasıl

çekici duruma

değişen koşullara nasıl
tüccarın

kalite" ya da "'esnek

yüksclişi,

elde

getirileceği;

uyum

olarak görür. "Performans", belirli bir

edileceği;

''esnek",

''kalite", belirli bir hizn1ctin
müşterinin

sağlanacağını anlatır.

doktorların

çalışma~~ yaklaşımları hastayı

nasıl

elde tutulabilmesi için

Görülüyor ki,

bilgeliğin

yitimi ve

eş

zamanlı

kapitalist düzene entegrasyonuyla

gitn1ektedir.
Gelinen yer,
Ilckim ontolojisini,

hekimliğin

mutasyonu ve temel

insancıllığını, ahlakını

varoluş

ve onurunu

nedeninin

yıkımıdır.

kaybetmiştir. Tanrısal

gücü

John Lister, Sağlık Politikasi Reformu, Yanhş Yolda m1 Gidiyoruz?, Küresel ''"Sağhk
Reformu" Endlistrisinin Eleştirel K1lavuzu, Çevircnkr: Mclis İnan ve diğerleri, İNSEV Yayınları,
istanbul, 2008, s. 29
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elinden
doktor

alınmış, sıradan

doğmuştur.

Bu

gidişin

bir meta üreticisine

Doktor artı

değer

indirgenmiştir.

sağlık

üreten bir

emekçisi

Hekimin ölüsünden

olmuştur.

hekimlikle ilgisi yoktur.

"' ... hekim, hekim olduğu ölçüde, kendi işine yarayanı değil, hastanın işine yarayanı
gözetir ve buyurur. Çünkü tam ve kesin anlamında hekimin tüccar değil, bedeni
yöneten ki~i olduğunu kabul etmiştik." 50

Sonuç olarak, hekim, bütünsel
yitirnıeklc

"'kutsal" düzeyinden

tl:knolojik-cndüstriyel

sağlık

yaklaşım,

düşmüştür.

düşüşten,

Bu

hizmeti üreten ve

bilgelik, ahlak ve onurunu

alıınlı

bir

piyasa için bilimsel-

bataklık çiçeği

olan doktor

filizlcnmiştir. Doktor, hukuk ve kurul etiğiyle denetlenir. İç denetim düzeneklerinin

(ahlak)

çalışmaması

kurul)

doldurulanıamaktadır.

gözdağıyla
yasadışılık

ahlaklı

da

nedeniyle

doğan boşluk, dış

Ama iç

yapmak olanak

artmaktadır.

denetim düzeneklerince (yasa ve

yasalarını

dışıdır.

Tıp alanındaki

oluşturmayan

insanları

Yasalar, cezalar, tehditler
ahlaki/etik

boşluk;

ceza

arttıkça

kural, yasa, ilke

belirlemekle doldurulamaz.

3.9. Sağhkla İlgili Uluslararası Kurallar
Tıp

oluşturınak
soruını

alanındaki

için,

birtakım

çürümeyi dengelemek ve

uluslararası

belgelerde çok

sayıda

kural

çözmek yerine, kendileri sorun üretmekte ve

belgelerin büyük bölümü Dünya Tabipler
Andı'nın değiştirilmesiyle oluşturulan

Birliği'nce

davranış

standartları

belirlenıniştir.

Bu kurallar

aşılmaları

(DTB)

gerekmektedir. Bu

hazırlanmıştır.

Hipokrat

Cenevre Bildirgesi bunlardan biridir.

"'CENEVRE BiLDiRGESi
Mesleki Rağltl1k Yemini
Tıp Mesleğine Bir Üye Olarak Kabul Edildiğim Şu Anda:
Kendi ya~aınıını insanlığın hizmetine adayacağıına BÜTÜN

VARLIGIMLA

YEMiN EDERiM;

50

Piaton, Devlet, 342d
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Öğretmenierime layık oldukları saygı ve şükranı göstereceğim;
Mesleğimi

vicdan ve ağırbaşlılıkla yürüteceğim;
Benim için hastalarıının sağlığı en önde gelecek;
Hana
verilmiş
olan su·lara, hastanın
ölümünden
sonra bile SA YGI
GÖSTERECEGiM;
MESLEKTAŞtARIM kardeşlerim olacak;
Din, ulus, ırk, parti politikaları ya d~ t?plumsal durumla ilgili değerlendirmelerin
görevimle hastaının arasına girmesine IZIN VERMEYECEGİM;
Tehdit altında ols~ın bile in~an. y~şa~~na başlangıcından itibaren göstereceğim
saygıyı sürdüreceğıın ve tıbbı bılgıını ınsanlık yasalarına karşı gelecek şekilde
kullanmayacağı m;
U unlara bütün varlığımla, özgür olarak onurum üzerine AND İÇİYORUM." sı

Bu belgeyi 1-lipokrat Andı'yla karşılaştıralıın. Belgenin ilk özelliği, alt
başlığında geçtiği üzere "Mesleki Bağlılık Yemini~' olmasıdır. Doktor mesleğe bağlı
kalacağına, anlaını
başlığı

belirsiz olan "bütün varlığı"yla ant içer. Hipokrat Andı'nın alt

""I lekimlcrin Lonca Yemini''ydi. Hekim ontolojik bir bakışla tanrısal temelli

bir düzene

bağlı kalacağına

ant içiyordu.

Mesleki Bağlılık Yemini 'nin diğer bir özelliği, do k torun yaşamını (anlamı
belirsiz olan) ''insanlığın hizmetine" adayacağına ant içmcsidir. "'İnsanlık" kavramı
açımlanmadığı

için, bir tıp fakültesi mezunu bu kavramın içeriğini dolduramaz.

Burada akılda kalan sözcük '"hizmet"tir. Öyleyse doktor, kendini bir sağlık
hizmetçisi olarak görür.
llipokrat
anıl''mak

Andı ~nda hckiınin

ve "'hayatta ve sanatta

böyle tinsel ve somut bir
olması

daha

amacı

evrensel

başarı~'.

Mesleki

'"sonsuz olarak iyi bir adla

Bağlılık

Yen1ini'nde doktorun

yoktur. Bu nedenle piyasa/pazar

Başka cieyişle

"insanlık yasaları" kavramı

değerlerse, bunların

kastcdiliyorsa, günümüz

bclirlenıektc

aınacı vardı:

çarkında

bir

dişli

kolaydır.

Son paragrafta geçen
kasıt

iki

ne

dünyasında

bunları çeşitli

hukukun gücü

araçlarla

Eğer

olduğu açılmalıdır. Eğer uluslararası
değil,

büyük devletler, tekeller, bankalar. .. kendi

ve

bclirsizdir.

doğru

diye

bundan
hukuk

gücün hukuku geçerlidir.
çıkarlarına

göre hukuku

sunınaktadır. Dolayısıyla egeınen

~ı Sağhkla ilgili Uluslararası Belgeler, s.l5
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dediği

tutum, Thrasymakhos'un Sokrates'e

''Doğruluk

gibidir:

ışıne

güçlünün

yarayan şeydir, başka şey değil." 52
Hekinılcr

için belirlenen

uluslararası

davranış kuralları

belirsiz,

bulanık

alınakla kalmamakta, kin1i zaman ahlaki/etik yaniışiara da düşmektedir. Örneğin,
"Hekiınlik Ahlakı Uluslararası Yasası"nda şöyle

denmektedir:

''Aşağıdaki

uygulamalar ahlak dışı davranışlar sayılırlar:
Ülkenin yasaları Ulusal Tıp Birliği'nin ahlak yasası izin verınedikçe hekimlerin
kendi reklamlarını yapmaları.'' 53

a)

Önce, ahiakın yasası olamayacağını söylemek gerekir. Yasadan yer, zaman ve
kişiye bağlı olınaksızın, aynı koşullarda aynı
kuralı anlarız.

Ahlak söz konusu

olduğunda

Sonra, bir kurum (DTB) "Hekimlik
nasıl

temellendirmektedir?
ahlaksız

vermezse

Ayrıca,

sonucu veren, genelgeçer ve zorunlu bir

böyle bir

şey

olabilir mi?

Ahlakı Uluslararası Yasası"

yasalar izin verirse reklam

sayılması

(yasa-reklam-ahlak

belirlemeyi

yapmanın ahlaklı,

bağlantısı)

gülünç

izin
ve

düşündürücüdür.

"Hekimlik

Ahlakı

Uluslararası

Yasası"nda

"hekiın"lerden

hatiyelik ve

muhbirlik yapınaları da istcnınektcdir. '"HEKiM, hastaları ve n1eslektaşları ile dürüst
bir

ilişki

kuracak, gerek

kişilik

ya da yetenek yönünden

eksiği

bulunan, gerekse

yalancılık ya da düzenbazlık yapan hekimleri ortaya çıkarmaya çalışacaktır." 54

Bu durun1

'·Dünya Tabipler

Birliği'nin

Uluslararası

Hekiınlik

belgesinde yinelcnmcktedir. Bu belgede "Hekimlerin Genel Görevleri"
5.

maddede ''Bir

arkadaşlarına

dürüst

hckiın"den

davranır

şu

ve etik

davranış

dışı

beklenıncktcdir:

Etiği"

sayılmakta,

"Hastalara ve

ya da yetkisiz bir biçimde

çalışanları

iş

ya da

yolsuzluk ve aldatınaya karışanları, gerekli yetkililere bildirir." 55 Bu maddede,
"hekiın"in

52

etik

sopasıyla

güdüln1esi öneriln1ekte ve

"hekim~'e

kimin etik,

kiınin

''etik

Platon, Devlet. 338c

sJ Sağhkla ilgili Uluslararası Belgeler, s.l6
s.ı A.e., s. 16
55

A.e., s. 173
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dışı'· çalıştığını
adın1

(Bir

saptama
atılsa,

daha

tanınabilir.)

hakkı tanınmaktadır.

kardeş

olacaklar. Bu

Aynı

ıneslck uygulan1ası

yanlış

ceza verme yetkisi de

ahlaksız davranışlar

ahlak için,

verecektir?

önermektedir.
geçtiği

olanaklı mı?

şöyle

belgede

kararı

arayacak, hem de Cenevre Bildirgesi'nde

konuda Türk Tabipleri

Kuralları,. adlı

açısından

Birliği

açığını

'"llekirnlcr" hem birbirinin
gibi

dışı" çalışanlara

'"hekim"e "etik

Dünya Tabipler

Ama hangi hekim bu

Birliği'nin hazırladığı

''Hekimlik Meslek

denmektedir: "Madde 20- Hekim

konusunda

uzlaşmaz

bir

Meslektaşları

anlaşmazlığa düştüğünde

meslektaşının

davranan bir

bu

davranışını

Etiği

ile

ya da

tıp ctiği

bir

biçiınde

kasıtlı

sUrdünnesi durumunda yerel tabip odasına konuyla ilgili bildirimde bulunur." 56 Türk
Birliği

Tabipleri

""1-Ickim"in

dışı" davranışlar

"'etik

rastlantısal

'"davranışını kasıtlı

ya da

kasıtsız

konusunda daha

etik

koşulu

bir biçimde sürdürmesi''

""Dünya Tabiplcr
Konusunda Bildirgesi''

Birliği

adlı

dışı

insatlı

davranışları dışarıda

Ahlaki Standartlar Prensibine Yeniden Adanma

belgede

şöyle

denmektedir: "2. Dünya Tabipler

benimsetmek için programlar ve aktiviteler

tarafından

bu

prensipieric

tutulmakta,

getirilmektedir.

tiin1 ulusal tabip birliklerinin bu ahlaki ilkeleri hem hekimlere
topluına

görünmektedir.

uygunluğu

sağlan1ası

heın

de genel olarak

gerçekleştirmeye
gerektiğini

Birliği

ve hekimler

kabul

ettirmeye

zorlar ..... :;, Burada kullanılan '"zorlar'' sözcüğünü, ikna amacıyla yürütülecek ısrarlı
7

çalışınalar

biçiminde yorumlasak bile, demek ki "ahlaki ilkeleri"

çabayla ""hekinılere'' kabul etti rm c gereksiniınİ vardır.
ahlak sorunu

yaşadıkları

kabul

58

dışarıdan

bir

Bu söylemle '"hckin1ler''in

edilınektedir.

""Dünya Tabiplcr Birliği'nin Tıbbi Etik Günü'nün Belirlenmesi Üzerine

Kararı" adlı belgede 18 Eylül tarihi "Tıbbi Etik Günü'. olarak kabul edilmiştir.
şeyin

59

Bir

içi boşaldı n1ı. onun ·"günü" yapılır. Bu günle doktorların geçınişlerini

unutınan1aları amaçlanıyor

olabilir.

~.Y!_W.tLQ.QI&!I, Hukuk-Mevzuat-Tüzük- Hekimlik Meslek Eti ği Kuralları (Çevrim içi), 25/02/2012
Sağhkla il~ili Uluslararast Belgeler, s. 111
sıı Türk Tabipleri Birliği'nin yukarıda anılan I lekiınlik Meslek Etiği Kuralları'nda etik davranış

56
57

zorunluluğu şöyle geçer: ·'Madde 1- Bu kuralların amacı, hekimlerin mesleklerinin gereklerini
getirirken uymaları zorunlu olan hekimlik meslek etiği kurallarını bclir!cmektir.'' (a.y.)
~)

-

Sağhkla

yerine

.

ligili Uluslararast Belgeler, s. 175
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Görünen o ki, ""ahlaki standartlar"
alanında

olduğunu

bir ahlak/etik sorunu

sorununu çözmüyor, daha çözümsüz

belirleıneye çalışan

kabul

etınektedir.

DTB,

dolaylı

DTB'nin

olarak

kuralları

tıp

ahlak

yapıyor.

İçsd bir yapı olan ahlak, nasıl dışarıdan kurulabilir ki?

3.10. Pazarianan
Doktonın

görebilınck

için

Sağlık

sağlık

hekimden,

sağlık

ve

ve Hasta

hastalığa

hizmetlerinin
daha

tıptan nasıl uzaklaştığını

daha net

yakından bakalım.

Sağlık nasıl tanınılanmaktadır?

'"Sağlık,

yalnızca hastalık

yokluğu

ya da güçsüzlük

zihinsel ve sosyal tam bir iyilik durumudur. "

60

bir iyilik

durunıu

olarak

başvuran hastanın yalnızca

onun

topluınsal koşullarını

Bu

tanım

tanımlanmaktadır.

bedensel ve tinsel

da (beslenme,

kapsamlı

biyolojik, ussal ve toplumsal

Buna göre hekimin kendisine

iyiliğiyle

barı nma ... )

görünmekle birlikte,

bedensel,

Başka deyişle sağlık, yalnızca

hastalığın olmaması biçİnıinde açıklanmamakta; kişinin
taın

değildir;

ilgilenmesi yeterli

dikkate

alması

doğa-insan

değildir,

gerekir.

ilişkisini

dikkate

alınadığından eksiktir. İnsan doğa dışında var olamaz. Hekim, insanı varlığın
bütünsclliğinde

üzerinde

ele

alır.

düşünnıesinden

insan ontolojik bir

ve

tıp

kavrayışla

zaınansal boyutlarıyla

dış

llekimin bilge ya da filozof
bilgisini bu

bağlamda uygulamasından

gelir. Böylece

biyolojik, psikolojik, ussal, toplumsal, ekolojik ve

dinamik bir

ve iç çevresinin organik

yanı, varlık-insan ilişkisi

varlık

bütünlüğünde

olarak ele
varolan

alınmalıdır. Başka deyişle

değişken

bir

insan,

varlıktır.

İnsan değişıneycn (genetik yapı, kimlik, bir ölçüde karakter ve kişilik) ile
değişen

(çevre ve toplun1, psikoloji, bir ölçüde karakter ve

kişilik) yanlarının

iç içe

olduğu bir varlıktır. İnsan; doğar, yaşar ve ölür. Anne rahminden mezara ya da

zigottan

(yuınurta

hücresi ilc spermin

birleşmesinden)

ölüme kadar hekime bir rol

veri lın iştir.

"1 ka Ith is a state of complete physical, mental and social well-being and not nıerely the absence of
disease or intirınity.'' (Bakınız, CONSTITUTION OF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION,
http_:f[:ww~,_wh~ünt/governance/eb/constitution/en/index.htm\, (Çevrim içi), 07/06/2011)

60
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Her insan
nitelikte bir

sağlık

yaşamını

hizmeti

sağlıklı

ırk,

hizn1eti"nin

yüksek

din, politik inanç, ekonomik veya toplumsal durum

ayrımı olmaksızın her insan için temel haklardan biridir.
"'Sağlık

Erişilebilir,

olarak sürdürmek ister.

alıcısı/hedefi

olan hasta

61

nasıl tanın1lanmaktadır?

"Hasta: 1. Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan, sayrı (kimse, hayvan) 2.
llekime başvuran ya da hekim gözetiminde olan (kimse)... 6. argo Parasız,
züğürt.'' 62

Tanım

hizn1etleri"
sayıln1ası

günümüzde geçerli olan, her

anlayışıyla

ilginçtir. Ancak

çıkarıyor. '"Parasız"

biri,

Kapitalizmde
yeterince

"sağlık

Tudor 1-Iart
sağlık

uyumludur.

Tanımda,

'"hasta"nın aynı

başvuran

herkesin hasta

"parasız'" olması

küçük bir sorun

hekime

zamanda

hizmeti"
40

hizmetleri"'

alanında

alamamaları) vardır.

yıldan

böyle bir

Bu çelişki

fazla bir zaman önce

hizmetinin gereksinim düzeyiyle ters

insanın

bozuk

yaşaına koşulları

yoksulların sağlığıyla uğraşmak karlı

ile

aracın

yer

dcğiştirmesidir.

aracına indirgenmiştir.
bırakır.

Bu nedenle

Hasta

Hasta,

artık

Böylece

ya da ters

şöyle

özetlenebilir: '"Bu ise

tanın1lanan

ve

ulaşılabilir

söyleyen ""ters hizmet

63

daha çok

iş değildir.

sağlık

Buradaki sorunun

uzun süre

yaratır.

Ama

kaynağı,

amaç

sorunu

bir insan olarak, amaç

eğer paralıysa,

değerlidir.

değersizliğin değer olmasıyla,

bir

çelişki ('"hasta'~ olanların

orantılı olduğunu

yasası"nın güncelleştirilmiş biçimi olarak görülebilir.~~
Yoksul

olduğu "sağlık

potansiyel hasta

metalaşmış "sağlık hizıneti"ni nasıl satın alacaktır?

"'sağlık

tarafından

insanın

değildir.

yaşatıldığında~

insancıl değerlerin

ortadan

O, bir kar

daha çok kar
kalkması

ve

değer yasasıyla karşı karşıya kalırız.

"The cnjoyıncnt of the highest attainablc standard of health is one of the fundaınental rights of
every human bcing without distinction of racc, religion, political belief, economic or social
co nd ition.", (Bak ın ız, http://www, who. int/govcrnancc/cb/constitution/en/ind_ex.htnıl,
(Çevriın içi),
07/06/20 ı ı)
62
Dil Derneği, Türkçe Sözlük, İkinci Baskı, Ankara, 2005, s. 827
63
Lister, Sağhk Politikası Reformu, Yanlış Yolda mı Gidiyoruz?, Küresel "Sağlık Reformu"
Endüstrisinin Eleştirel Kılavuzu, 25 nolu dipnot, s. 29
61
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SONUÇ

ahlakı

Ilckim

uzun tarihi boyunca birkaç

aşamadan geçmiştir.

İlk aşama, daha çok hekimin bilgisi, ustalığı ve sorumlulukianna vurgu
yapılan, tıp uygulaınalarının kısmen

hukukla

ilişkilendirildiği

etik öncesi dönem

(Sünıer, Babil, Mısır, Hitit, İran uygarlıklarında; yaklaşık M. Ö. 3500-500).

İkinci aşama, hekiınin hastanın iyiliğine karar veren yetke konumunda olduğu

sevecen-babacan (bcnign patcrnalism 1) tutumun egemen olduğu dönenı (yaklaşık
M. Ö. 500- 20. yüzyıl). Bu aşama kendi içinde iki alt evreye bölünebilir.
a.
Grek

Tıbbın

hemen hemen

uygarlıklarında) yakın
yapılan,

vurgu

hekin1in

eş zan1anlı

olarak bilgelik ve felsefeyle (Hint, Çin

ilişkiye girdiği,

bir

ahlakına

hekimin

tanrısal/tinsel yanı olduğunun

kabul

ve ödevlerine

edildiği,

spekülatif

geleneksel dönem (yaklaşık M. Ö. 500- M. S. 1803).
b.
deneye
hekim

Hekinıliğin

dayalı

tinsel

salt pozitif bir bilime

ahlakının aşındığı

c.

Tıp etiğinin

dönüştüğü,

3.

yanından uzaklaştığı, tıbbın matematikselleştirildiği

dönem

öne

(yaklaşık

özerkliğinin

olarak 16.

çıktığı, hekiınin

etik kodlar ve kurul eti ği

Tıbbi

indirgendiği, hekimliğin

döneınİ

yüzyıl-

doktora ve

felsefesini

alındığı

ve

kaybettiği,

1803).

tıbbın sağlık

hizmetlerine

( 1803-1949).

uygulama yetkesinin hekimden hastaya kaymaya

merkeze

ve

biyoetiğin

öne

çıktığı

dönenı

başladığı,

hasta

( 1949-1970 ve

sonrası).

Bu özet, hekimin
çalışana

dönüştüğünü

özgürlcşn1esine
yaygınlaşması

eşlik

evrensel

güçlü bir yetkeden, hastaya

gösteriyor.
eder

kazanımına

bilgeliğini yitirmiş,

l-lekinlin iç

nasıl

kayıplar

eşlik

bütünsel bakamayan bir

dünyası yoksullaşmış,

olduğu

insanlığın

Süreç

görünmektedir.

kimi

sağlık hizıneti

sunan bir

demokratikleşmesi

Demokratikleşme

ve

ve

bilginin

etmektedir. Bu süreçte hekim

uzınan olmuş

neredeyse enkaza

ve ahlaken

dönüşmüştür.

aşınmıştır.

Sonuçta

hekiın,

savlanan kimi etik kurallar ve ulusal yasalarla denetlenen

tıp

doktoruna düşmüştür. İçsel bir düzenek olan özdenetimli ahiakın yerini, dışsal bir

1

Jonsen, A Short Hisrory of Medical Ethics, s. 1 16
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denetim

düzeneği

olan kurul

tıp

Bunun üstüne,

etiğinin alması

dışsal

Günüınüzde

olmaktan

çıktığı

bir

işaret

bir yctke ve

saygıdeğer

dışı

kaygılarla

edilebilmesi,

tıbbın medyatikleşmesi

Aslında insancıl

için gerekli gizilgüçleri
cdimselleşmesi

bir an1aç

ahlak

gerekir. Ama

sorunlar bu

piyasa

tıbba

taşımaktadır.

(örneğin

tıp alanındaki

görünümüne

karşımıza çıkmaktadır.

tıp

bu

aygıtla

veya

belirlenirken

yakınlarının) saldırılarına uğramaktadır.

hasta

medya veya

yararının

başka

ikinci plana

kurumlarca göz

ardı

değer aşınmasını hızlandırmıştır.

içkindir ve hekim yeniden
Bir hekimin

ya da hekimlik

ahlaklı olması

ahlaksız

yaşan11nı öneınli

ayağa

kalkabilrnek

için bu gizilgüçlerin

pratiğinde, insanın iyiliği değil

çözülemez mi?

etiği

gerekmez

Çözüleceği kuşkuludur.

bir doktoru hiçbir kurulun gücü

yapn1aya yetmez. Kurullar olsa olsa, bir ölçüde
insan

Hekimlikteki

kar) gözetilirse, bu durumda kurul

koşullarını

Koşulların

dönüşmüştür.

biri olarak

(kar, kazanç vb.)

yükümlülüğünün

saklama

alınıp satılabilen,

bir meslek üyesi olarak görülmemcktedir.

hasta (ve

sır

olmuştur.

bir yönetici/idareciyi

diğer sağlık çalışanları), sağlık politikaları

öneınsenmemekte,

hekimlik

çıktığı açıktır.

uygulama

piyasada

toplumdaki çürümenin

itilebilmesi,

ahlaksız

boğulmuş

artık

çağımızdaki insanlık sorunlarından

devletlerce pek

Çıkabilecek

bürokrasiye

doktor, tedavi, hasta vb.

Bu nedenle ''doktorlar" (ve

başka

tıp sanatı, tıbbi-teknolojik

ilişkisiz,

insancıl değer yitiıni,

Hekiın artık

ve

Hekim hem

doktorluğun,

kutsal oln1aktan

olan birer karlkazanç nesnesine (meta'ya)

etmekte,

Bilim

dayandırılan

niteliğini yitirdiği,

hekimlikle

anlatır olmuştur. Tıp,

bu telseti ve

kıskaca alınmıştır.

alttan

teknolojiye ve analize

Hekimlik, doktorluk; hekim, doktor;

değişim değeri

olarak görünmektedir.

baskıyla dönüşmüştür.

ve bilgelik

Başhekim kavramı,

kayıp

odaklı sağlık politikalarıyla yukarıdan

ve doktor sermaye/Idir

aydınlann1amış halkın saldırgan baskısıyla

içsel, hem de

temel bir

caydırıcı

oranda

de,
ıni?

Çünkü,
ahlaklı

olabilir.

biçimlcndirdiği,

Hipokrat'tan beri

bilinınektcdir. İnsanlar koşulları ve koşullar insanları oluşturur. Rekabetçi, kar

güdümlü,

piyasacı, ''başarı" odaklı

bir

bakışla yetiştirilen tıp

doktorunun

genetiği

değişmiştir. Bir bakıma, tıp doktoru, Genetiği Değiştiritmiş Hekim'dir (GDH). 2
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Hekimlerin

kalıtın1

öğeleri

(insancıllık/hümanizn1),
saygı

ve sanat olarak

bakış,

bilgelik,

ınsan

hastanın yararı,

insanlara

eşit yaklaşım,

ontolojik- bütünsel

ahlak, öncelikle

algılanan tıp pratiğidir.

uzmanlaşma, parçalı bakış,

(GDI-I'nın) kahtım öğeleri

salt pozitif bilgi, para sevgisi, kar,

anlatma, etik kuruilarta denetim ve pazarianan
Hekimliğin

Daktorun

sevgısı

müşterilere haklarını

sağlık hizınetidir.

bilin1scl ve etik ten1ellendirilmesi felsefeyle olanaklı olmuştur.

"Öyle görünür ki, felsefe ustalığı kesinlikle bilgi ve öğrenim eksikliğinde yatar ve
sanki bunların başladığı yerde felsefe biter. Felsefe sık sık içerikten yoksun biçimsel
bir bilgi türü olarak görülür, ve herhangi bir bilgi dalının ya da bilimin içeriğindeki
gerçeklik ne olursa olsun, onun ancak felsefe tarafından üretilmişse bu adı hak
edebileceği içgörüsü eksik kalır; başka bilimler felsefe olmaksızın ve ustaıniama
yoluyla ne denli çabatasalar da, o olmaksızın kendilerinde ne yaşam, ne Tin, ne de
gerçeki ik taşıyabilirler." 3

Felsefesiz
dar

tıp

insan imgesini

(n1ateınatikselleşıne-teknolojik)

kavraının geniş

(evren- insan

uzaklaşınıştır. Başka deyişle

bütününü

araştıran

uzaklaşmıştır.
sıyrılınası

Bunun için

ve

parçalamıştır.

tıbbın

geleneğin

ilişkisinin

bütünsel

kavranması) anlamında

hekimlik, salt pozitif bilgi ve
kalman1ış,

endüstriyel bir

hİzınet

birikimi özün1senerek

bilimden

uzmanlaşmayla varlığın

pragn1atik

sektörü oln1aktan
aşılmalı,

karşılık,

insana da bütünsel bakmaktan

uzmanlaşma-teknoloj i-kazanç

yeniden ten1cllcndirilmcli ve hekim

uzaklaştıkça,

anlamda daha bilimsel görünmesine

bilgelikten kopmakla

Ilekimin

Hekimlik felsefeden

bataklığından

kurtulması

üst bir düzlemde

tıp

gerekir.

felsefeyle

kişi olmalıdır.

Türk Cerrahi Derneği Ba~kanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Cem Terzi,
performansa göre ücretlendirme sistemini eleştirirken, bunun "hekimliğin varoluşsal temelini
değiştirme riski taşıdığına ve hekimlik mesleğinin genetiğine müdahale" olduğunu söylüyor. (Bakınız,
T1p Dünyasi, I Mart 201 1, sayı: 178, Türk Tabipleri Birliği yayınları, s. 2) Oysa hekimliğin genetiği
çoktan değişti. Performans, bunun yeni bir görünümünden başka bir şey değildir. Hekimlikteki
değişim, Geııetiği Değiştiritmiş Organizma (GDO) çalışmalarını öncelemiş görünmektedir.
3
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Tinin Cörüngübilimi, Çc-.'iren: Aziz Yardımlı, ikinci Baskı, idea
Yayınları, İstanbul, 2004, s. 62

2

100

KAYNAKÇA

Akarsu, Bedia:

Felsefe Terimleri Sözlüğü, Yedinci Baskı, İnkılap
Yayınları, İstanbul, ı 998

Nikomakhos'a Etik, Çeviren: Saffet Babür, BilgeSu

Aristoteles:

Yayıncılık, Ankara~

2007

Metafizik, Çeviren: Ahmet Arslan, Sosyal

Aristoteles:

Yayınlar,

İstanbul, ı 996
Billington~

Ray:

Yaşamak,

Felsefeyi

Çeviren: Abdullah

Yılmaz,

2.

Baskı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 20 ı 1

Blunden, Caroline-Elvin, Mark:

Çin,

İletişim

Atlas h

Uygarlıklar

Büyük

Ansiklopedisi, Cilt: III, Çeviren: Selçuk (Tözören)
Esenbel ve Levent Köker, İletişim Yayınları, İstanbul,
ı989

Cevizci,

Ahnıet:

"Deontolojik Etik", Felsefe Ansiklopcdisi, Editör:
Ahmet Cevizci, C:IV, Babil

Cevizci, Ahmet:

Yayıncılık,

Ankara, 2006

Etiğe Giriş, 2. Baskı~ Paradigına Yayınları, İstanbul,

2008
Ccvizci,

Ahınct:

Felsefe

Sözlüğü,

5.

Baskı,

Paradigma

Yayınları,

2002,

İstanbul
Çığ,Muazzez İlmiye:

Ortadoğu

Uygarlık

Mirası-2~

Kaynak

Yayınları,

İstanbul, 2003

Delius, 1-lcrald:

"'Etik",

Günümüzde Felsefe Disiplinleri, 3.

Baskı,

Çeviren: Doğan Özlem, İnkılap Kitabevi, 2007
Devcllioğlu,

Ferit:

Osmanhca- Türkçe Ansiklopedik Lfigat: Eski ve
Yeni Harflerle,

ı 3. Baskı, Aydın

Ki tabevi

Yayınları,

Ankara, ı 996

ıoı

Engclhardt, Dietrich v.:

Tıbbın

Gündelik

Yaşamında

Etik,

Araştırmadan

Terapiye Disiplinler Yelpazesi, Çeviren:

Arın

Nama],

Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2000
Erginöz, Gaye

Şahinhaş:

Maddi Kültür Belgeleri ve Çivi

Yazı

(;öre Hititler Devrinde Anadolu'da

Tabietiere

Tıp,

Yeni

Tıp

Araştırmaları-S, Türk Tıp Tarihi Kurumu, İstanbul,

1999
Erhat, Azra:

Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1972

Frankcna, William:

Etik, Çeviren: Azmi Aydın, imge Kitabevi, Ankara,
2007

Freud, Sigmund:

Uygarlığın Huzursuzluğu,

Çeviren: Haluk

Barışcan,

4. Basım, Metis Yayınları, İstanbul, 201 1
Grimal, Picrrc:

Mitoloji

Sözlüğü,

Yunan ve Roma, Çeviren: Sevgi

Tamgüç, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1997
Harris, John:

Hayatın

Değeri Tıp

Etiğine Giriş,

Çeviren: Süha

Sertabipoğlu, Ayrıntı Yayınları. İstanbul, 1998

Hegcl, G. W. F.:

Tinin Görüngübilimi, Çeviren: Aziz

Yardım lı,

ikinci

Baskı, idea Yayınları, İstanbul, 2004
Hciınsocth,

Hcinz:

Felsefenin Temel Disiplinleri, Çeviren: Takiyettin
Mengüşoğlu,

3.

Basım, Doğubatı Yayınları,

Ankara,

2007
Hcraklcitos:

Fragmanlar, Çeviri ve Yorumlar: Cengiz Çakmak,
Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2005

Honer, Stanley M.- Hunt, Thomas C.- Okholm, Dennis L.:

Felsefeye

Çağrı,

Sorunlar ve Seçenekler, Çeviren:

Hasan Ünder, 2. Baskı, imge KitabevL Ankara, 2003
Illich, Ivan:

Sağlığın Gaspı,

Çeviren: Süha

Sertabipoğlu, Ayrıntı

Yayınları, İstanbul 1995

Jonscn, Alhcrt R.:

A Short llistory of Medical Ethics, Oxford University
Press, New York,, 2000

Kabaağaç. Sina-Yalova, Erdal: Latince Türkçe Sözlük, Sosyal Yayınlar, İstanbul,

1995
102

Ethica, Etik Üzerine Dersler, Çeviren: Oğuz Özügül,

Kant, lmmanuel:

Pencere Yayınları, İstanbul, 2003
Kant,

Imınanucl:

Seçilmiş

Yazılar,

Çeviren: Nejat Bozkurt, Remzi

Kitabevi, İstanbul, 1984
Kocatürk, Utkan:

Açıklamalı

Latince,

Tıp

Grekçe

Açıklamalı
Matbaası,

Kramer,

Sanıuel

Noah:

Sözlüğü,

Terimleri
Tıp

Terimlerinin

Karşılıkları,

İngilizce,

Dilimizdeki

Basım,

Üçüncü

Sevinç

Ankara, ı 986

Tarih Sümerde

Başlar,

Koyukan~

Çeviren: Hamide

Kabalcı Yayınları, İstanbul, ı 998

Kranz. Walther:

Antik Felsefe, Metinler ve
Suad

Y.

Baydur, Sosyal

Açıklamalar,

Yayınlar,

Çeviren:

İkinci

Baskı,

İstanbul, ı 994

Levi, Peter:

Eski Yunan, İletişim Atiaslı Büyük Uygarlıklar
Ansiklopedisi, Cilt: III, Çeviren: Neşe Erdilek, İletişim
Yayınları, İstanbul, ı 987

Lister, John:

Sağlık

Politikası

Gidiyorqz?,

Reformu,

Küresel

Yanlış

"Sağlık

Yolda

mı

Reformu"

Endüstrisinin Eleştirel Kılavuzu, Çeviren: Melis İnan
ve diğerleri, lNSEV Yayınları, İstanbul, 2008
Maclntryre, Alasdair:

Homcrik

Çağdan

Tarihi, Çeviren:

Yirminci

Hakkı

Yüzyıla

Ethik'in

Kısa

Hünler-Solmaz Zelyut Hünler,

Paradigma Yayınları, İstanbul, 200 ı
Mondadori, Arnoldo:

Tıp

Tarihi, Çeviren: Nilgün Güdücü, Khalkedon

Yayınları, İstanbul, ı 998

Nuttall, John:

Ahlak Üzerine Tartışmalar: Etiğe Giriş, 2. Basım,
Çeviren: Abdullah Y ılınaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul,
20ı ı

Peters, Francis E.:

Antik Yunan Felsefesi Terimleri

Sözlüğü,

Çeviren:

Hakkı Hünler, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2004

ıo3

Pieper, Annemarie:

Etiğe Giriş,

Çeviren: Veysel Atayman- Gönül Sezer,

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1999

Platon:

Devlet, Çeviren: Hüseyin Demirhan, Palme

Yayıncılık,

Ankara, 2007

Mektuplar, Çeviren: İrfan Şahinbaş, Maarif Matbaası,

Platon:

1943
Platon:

Matbaası,

Menon, Çeviren: Adnan Cemgil, Maarif
1942

Platon:

Sokrates'in

Savunması,

Basım,

3.

Çeviren: Teoman

Aktürel, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1992
Platon:

Yasalar, Çeviren: Candan

Şentuna-

Saffet Babür, C:II,

Kabalcı Yayınları, İstanbul, ı 998

Ronan, Colin A.:

Bilim Tarihi, Dünya Kültürlerinda Bilimin Tarihi
ve

Gelişnıesi,

Basım,

4.

Çeviren:

Ekmeleddin

İhsanoğlu- Feza Günergun, TÜBİTAK Yayınları, 2005,

Ankara
Ross, David:

Aristoteles, Çeviren: Ahmet Arslan v.d.,

Kabalcı

Yayınlan, İstanbul, 2002

Rousseau, Jean-Jacques:

Toplum

Sözleşmesi,

Çeviren: Vedat Günyol, 6.

Basım,

Adam Yayınları, İstanbul, ı 994
Rullınann,

Marit vd.:

Kadın

Kadar,

Antikçağdan

Filozoflar,
Çeviren:

Aydınlanmaya

Mengüşoğlu,

Tomris

Kabalcı

Yayınevi, İstanbul, 1996
Selsaın,

Howard:

Etik: Yeni Değerler ve Özgürlük, Çeviren: Yüksel
Dcmireklcr, Yaba

Yayınları,

Ankara, 1995

Spinoza, I3enedictus de: Törebilim, Çeviren: Aziz Yardımlı, 3. Baskı, idea
Yayınları, İstanbul, 2009

Tosun, Mebrure- Yalvaç, Kadriye:

Sumer, Babil, Assur

Şaduqa Fermanı,

3.

Baskı,

Kanunları

ve Ammi-

Atatürk Kültür, Dil ve

Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu

Basımevi,

Ankara, 2002

ıo4

Uzluk, Feridun Natiz:

Warburton, Nigel:

Genel Tıp Tarihi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yayınları,

Ankara, 1958

Felsefeye

Giriş: Terimler-Akımlar- Teoriler,

Çeviren:

Ahmet Cevizci, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2008

Ord. Prof. Dr.

Aydın Sayılı'nın Mısırlılarda

Mezopotamyalılarda

Adlı

Eserinin

ve

Matematik, Astronomi ve

Muhtasarı,

Hazırlayan:

Tıp

Mübahat

Türker-Küyel Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi

Yayını,

Ankara, 1996

Sağlıkla İlgili Uluslararası Belgeler, Dünya Tabipler
Birliği,

Avrupa

UNESCO,

Birleşmiş

Konseyi,

Avrupa

Tabip

Birlikleri

Milletler,
Forumu,

Hazırlayan: Nüket Ömek-Büken v.d.2. Baskı, Türk

Tabipler

Birliği Yayınları,

Tıp Dünyası,

Ankara

1 Mart 2011,

sayı:

178, Türk Tabipleri

Birliği yayınları

Tıp Etiği Elkitabı,

Murat

Civaner,

Dünya Hekin1ler Birliği, Çeviren:

Türk

Tabipler

Birliği

Yayınları,

Ankara, 2006

Türkçe Sözlük, İkinci baskı, Dil Derneği, Ankara,
2005

Yunanca-Türkçe Türkçe-Yunanca Cep

Sözlüğü,

FONO Yayınları, İstanbul, 2007

İNTERNET KAYNAKLARI
•

CONSTITUTION

OF

THE

WORLD

HEALTH

ORGANIZATION,

http://www.who.int/governance/eb/constitution/en/index.html
•

The Oxford English Dictionary, http://www.oxforddictionarics.com

•

Türk

Tabipleri

Birliği,

http://www.ttb.org.tr,

Hukuk-Mevzuat-Tüzük-

l-Iekimlik Meslek Etiği Kuralları
•

Zargan İngilizce Sözlük. http://www.zargan.com
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