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ÖNSÖZ

Mezun oluyoruz..
Mühendis oluyoruz..
Ama, kilometreyi sıfırlayacağımız bir noktaya geldik..
Artık, hayatımızda yeni bir başlangıç yapmalı..
Oldu ise lahza itibarıyla bir an hayatımızda kopya, iltimas vb.
Artık silkinmeli..
Lüzumsuzluklarımızı bırakmalı..
Kötü huylardan arınmalı..
Temizlenmeli..
Bu yeni hayatımızın en önemli gayesi..
Bu güne kadarki hedefimizden sapmamalı, devam etmeli..
Yüksek Ahlak ve Daima İyiniyet..
Biz ENDÜSTRİ Mühendisleri, olmayılız cemiyetin ENDÜRÜST Mühendisleri..
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1. ETİK

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Etik Kelimesi
1.2. Davranış Kültürü
1.3. Etik ve Ahlak
1.4. Mühendislik Etiği Dersinin Gerekliliği

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Etik kelimesi nereden gelmektedir!

 Davranışlarımızın, kişisel etik anlayışımızla bir ilgisi bulunmakta mıdır?

 Mühendislikte Etik Dersinin bir gereği var mıdır ki, böyle bir ders müfredatımaza
konulmuştur!

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okumakla

Etik

Etik kelimisinin doğuşu
anlaşılır

Etik

Davranışlarımızda etiğin
yeri varmıdır sorusunun
cevabı bulunur

Düşünmekle

Etik

Mühendislik eğitimimizle
etiğin münasebeti anlaşılır

Tefekkür etmekle

Anahtar Kavramlar

Etik
Etik Kelimesinin Dil Bilgisi
Etik ve Ahlak
Mühendislik Etiği Anlayışı

Doğru olsan ok gibi, elden atarlar seni,
Eğri olsan yay gibi, elde tutarlar seni,
Menzil alır doğru ok, elde kalır eğri yay...
Hz. Mevlana

Giriş
Bu bölümde “Etik” kavramına giriş mahiyetindeki bilgiler ele alınmıştır.

1.1. Etik
Etik (ethics), insanlar için neyin doğru olduğunu ortaya konmasıdır.
“Etik” (ya da ahlak), kelimenin en dar anlamıyla, neyin doğru veya yanlış sayıldığı
(sayılması gerektiği) ile ilgilenir. Bu terim, genellikle kültürel, dini, seküler ve felsefi
topluluklar tarafından, insanların (subjektif olarak) çeşitli davranışlarının yanlış veya doğru
oluşunu belirleyen bir yargı ve ilkeler sistemi kavramı ve/veya inancı için kullanılır.
Öte yandan, etik kavramının, ahlaki görev ve sorumlulukları da içerdiği ifade
edilmektedir. Ahlak (morality), dürüstlük gibi kavramların etik kavramının içinde olduğu
savunulmaktadır. Ayrıca, bu kavram ile “törel kurallar” da belirtilebilmektedir.

Resim 1. Etik
Etik, en geniş anlamda ise, herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde
gerçekleşmesini sağlayan temel kurallar yada değişkenlerdir. Başka bir tanımlamaya göre;
etik, neyin doğru yada yanlış olduğunu ortaya koyan davranışsal kurallar topluluğu, ilkeler
topluluğudur.

Resim 2. Adalet
Etiğin ilgi alanı, insanın bütün davranış ve eylemlerinin temelinin araştırılmasıdır.
Etik kavramını, değer, ilke, kural, standart gibi kavramlardan ayırmak pek mümkün
değildir. Çünkü bu kavramların varlığı etiğin güçlenmesine ve gelişimine katkıda bulunur.

1.2.“Etik” Kelimesi
“Etik” terimi Yunanca ethos yani "töre" sözcüğünden türemiştir.
Etik sözcüğü, Yunanca “karakter” anlamına gelen “ethos” sözcüğünden türetilmiştir.
Ethos’tan türetilen “ethics” kavramı da, ideal ve soyut olana işaret ederek, ahlak kurallarının
ve değerlerin incelenmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda etik, toplumda yaygın olan
ahlak kurallarından daha özel ve felsefidir.

Resim 3. Kibirin manasızlığı
Türkçe’de ahlak kavramı, Latince moral sözcüğünün karşılığıdır. Bu anlamda ahlak
görelidir ve toplumdan topluma değişebildiği gibi, aynı toplum içindeki farklı grupların
benimsediği ahlak kuralları arasında bile farklılıklar vardır.
Aksiyoloji dalı olan etik, felsefenin dört ana dalından biridir. Yanlışı doğrudan
ayırabilmek amacıyla ahlak kavramının doğasını anlamaya çalışır.

Resim 4. Etik nedir?
Türkçe'de etik sözcüğü “ahlak” sözcüğüyle eş anlamlıdır.

Halkın kendi kendine oluşturduğu hiçbir yazılı metine dayanmayan kanunlara Etik
Kuralları (kanunları) denir. Etik kural ve kanunlar:





Değerleri ve kuralları netleştirir,
Mesleki gruplaşmayı kolaylaştırır,
Sosyolojik açıdan toplumsal güveni aşılar,
Kişisel olarak, disipline etmek için bir çerçeve oluşturur.
Etiğin batı geleneği zaman zaman ahlak felsefesi olarak da anılmıştır.

Resim 5. Niçin yaşıyorum? Hayattan beklentim nedir?

1.3. Davranış Kültürü
İnsan davranışının etiksel temelleri her sosyal bilime yansır: antropolojide bir kültürün
bir diğeriyle ilişkilendirilmesinde yer alan karmaşıklıklar yüzünden, ekonomide kıt
kaynakların paylaştırılmasını içerdiği için, siyaset biliminde gücün tahsisindeki rolü
nedeniyle, sosyolojide grupların dinamiklerinin köklerindeki yeri itibariyle, hukuktaetik
yapıların ilke ve kanunsallaştırılması nedeniyle, kriminolojide etik davranışı öven etik
olmayan davranışı kötüleyen hali ve psikolojide de etik olmayan davranışı tanımlayış, anlayış
ve tedavi edici rolüyle mevcuttur.

Resim 6. Etiğin bölümleri: Normal, Tanımlayıcı, Uygulayıcı ve Meta Etik

Etik sosyal bilimler dışında kalan çeşitli bilim dallarına da yayılmıştır. Örneğin
biyolojide biyoetik adıyla, ekolojide ise çevresel etik adıyla önemli bir yer teşkil eder.
Etik, analitik felsefede, üç ana alana ayrılır: Meta-etik, normatif etik ve uygulamalı
etik.

Resim 7. Yorumsuz

1.4. Etik ve Ahlak
Ahlak felsefesi ya da etik, ahlakı konu edinen felsefe dalıdır. Kullanılan ahlak
terimlerini ve ahlaki yargıların statüsünü analiz eden etik, takınılan ahlaki tutumların ardında
yatan yargıları ele alır.
Etik, genel değer ahlaki değerlerin ve kişilerin birbirleriyle ilişkilerinde, bu değerler
içinden benimsedikleri özel değerlerin incelenmesidir.
Ahlak (aktöre - morality), huy, mizaç, yaratılış anlamına gelen “ hulk “ sözcüğünün
çoğulu olup, insanlararası ilişkilerde uyulması gereken tinsel (manevi) ilke ve kuralları içerir.
Ahlakın etkisi, yaptırımı, zorlayıcı gücü, insanın vicdanıdır. İnsan, duygusunu,
düşüncesini, davranışını, tutumunu, eylemini “vicdanının sesine” kulak vererek doğru-yanlış,
iyi-kötü, olumlu-olumsuz olarak değerlendirir. Böylece birey, kendisi ile başkaları arasındaki
ilişkilerde denge, düzen, denetim ve uyum sağlar.
Ahlak, kültürel değerler ve ideallerle ilgili doğru ve yanlışları ve bunlara uygun
olarak nasıl davranılması gerektiğini belirler. Ahlak geniş tabanlı ve nasıl davranılması
gerektiğine ilişkin yazılı olmayan standartları içerir.

Resim 8. Etik

Etik, ahlaki davranış, eylem ve yargıları ilgilendiren bir konu olarak felsefe ve bilimin
önemli bir parçası ve sistematik bir çalışma alanı olmuştur. Ahlak yanlış-doğru, iyi-kötü,
erdem ve kusur ile, davranışları ve davranışların sonuçlarını değerlendirme ile ilgilidir.
Etik ise, hem daha soyut kavramlara dayalıdır hem de bu soyut kavramlardan ne
anlaşılması gerektiğini tanımlamaya çalışır. Etik kuralların açık ve belirli bir alana ilişkin
yazılı kuralları içermesi beklenir.

Resim 9. Kalp ile beyin arasındaki koordinasyonu sağlayabilme
Örneğin, sanat etiği, siyaset etiği, tıp etiği, hukuk etiği, eğitim etiği, çevre etiği,
biyoetik, medya etiği v.b. alanlar için ortak ilkeler söz konusu olmakla birlikte, daha çok
kendilerine özgü ilkeleri içerirler. Bu ilkeler, uyması beklenen bireylerin özelliklerine göre
değil evrensel kabul gören kavramlara dayalı olarak geliştirilirler.

Resim 10. Etik-Etik olmayan.. Yasal-Yasal olmayan

Ahlak kavramına değişik açılardan bakıldığında, çeşitli gruplarda geçerli olan değer
yargılarının değişik nitelikler taşıdığı, hatta aynı gruplar içinde de bu değer yargılarının
değiştiği görülmektedir.
Değişen zaman ve koşullara bağlı olarak, eskiden yasaklanmış davranışlar, zaman
içinde teşvik edilen davranışlara dönüşebilmektedir. Aynı eylemin, farklı ahlak anlayışları
açısından farklı yorumlandığı da bilinmektedir.

Resim 11. Etik, psikoloji, sistem, doğru, yanlış, problem, idealler…
Ancak özellikle meslek etiğine ilişkin ilkelerin evrensel olma arayışı vardır ve kolay
kolay değişmemektedir.
Etik kavramını tanımlamak kolay değildir. Buna karşılık literatürde bir çok etik tanımı
yapılmıştır.

Resim 12. Etik ilkeler
Solomon ve Hanson, Sokrat’tan esinlenerek, etik kavramını aşağıdaki gibi
tanımlamışlardır: Etik, istenilecek bir yaşamın araştırılması ve anlaşılmasıdır.

Daha geniş bir bakış açısı ile, bütün etkinlik ve amaçların yerli yerine konulması;
neyin yapılacağı ya da yapılamayacağının; neyin isteneceği ya da istenemeyeceğinin; neye
sahip olunacağı ya da olunamayacağının bilinmesidir.
Özünde erdem sahibi olabilme yetisine sahip insan, vasat olursa ideal etik seviyeye
ulaşır. İki uç kötü davranışın ortası, vasatı, erdemdir. Örneğin kendini çok küçük görmeyle
kendini çok büyük görme arasındaki orta nokta, erdemli olan durumdur.
Bireyin öncelikli hedefi kendi varlığını korumak ve sürdürmektir, bencillik insanın
doğasında vardır, bu bireysel bencilliğin toplumun çıkarlarıyla örtüşmesi olumlu sonuçlar
doğurur bu sebeple bireysel bencillikle toplumun çıkarının örtüştüğü noktalar erdemlerdir.
Bireyin bencil yönelimiyle toplumun çıkarının örtüşmediği ve hatta toplumun
çıkarının zarar gördüğü davranışlarsa kötü davranışlardır.
Kısacası etik, insan tutum ve davranışlarının iyi-kötü, doğru-yanlış açısından
değerlendirilmesidir.

Resim 13. İş Etiği: Prensipler, avantajlar, hizmetler, ilişkiler, aktiviteleler, stratejiler,
psikoloji, sosyoloji, politika, moral, kariyer….

1.5. “Mühendislik Etiği” Gerekli Bir Dersmidir?
“Bu Dersi Aldıktan Sonra Ben ….”
İlk başta mühendislik gibi bi bölümde bu dersin ne işi var dedim.
İlk ders o kadar karışıktı ki herşey, neyi nereye koyacağımı bilemedim..
İnsanlık dersiydi bu ders sonradan sonradan anladım. Her derse heyecanla gitmeye
başladım farkında da değildim bu heyecanımın.. O kadar farklı şeyler öğrendim ki , hani
derler ya kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi diye, işte böyle şeyler öğrendim ki daha da
öğreneceğim.
Bu dersi almadan önce hayatımdaki insanlarla diyaloğumun gayet yerinde olduğunu
düşünüyordum. Fakat her ders de birden fazla yanlışımı fark ettim.
Aslında o kadar da dikkat etmiyormuşum sözlerime hareketlerime ve bazen bana
yakışır davranmıyormuşumda. Aldığım sağlam toklatlardı bunlar.. Hayat atmadan
perşembeden perşembeye konuşma ve sunum attı bu toklatları bana.. İyide oldu . O kadar çok
insanın hayatını serdiki hocamız bize , ister istemez dur diyor insan yaptıklarına.. Bak sonun
böle olmasın diyor..
Sadece insanlık mabında değildi tabiki.. Temelde insanlığımız vardı ama katlara
çıktığımızda mesleğimizi aldık toplumda ki, aile ortamındaki , arkadaş ortamında ki yerimizi
aldık , hayat a nasıl devam edebileceğimizi , Şerefli , Namuslu nasıl katlar çıkabileceğimizi
anladık..
Önce hamurumuzu sağlamlaştırmayı sonra üzerine bir şeyler inşa etmeyi ancak ve
ancak o zaman o binanın sağlam olabileceğini anladık.. Ha belki kimimiz yapıyor kimimiz
yapmıyor bunu bilemeyiz..
Derslerde bunları öğrenirken sınavlarda da iş hayatımızda karşılaşağımız bizimle
muhattap olan insaların ne söylemek istediklerini , bizi nasıl göreceklerini , neler yapıp neleri
yapmamamız gerektiğini anlamaya çalıştık..
Hayatımızı değerlendirmeye çalışıyoruz şimdi gerçekten yaşadık layıkıyla demek
için.. Alnımızın teriyle çalışan, hak hukuk nedir bilen insanlar olmak adına , kimsenin hakkını
yemeden ve de hakkımızı yedirmeden iyi bir yönetici olmaya adım atmaya hazırlanıyoruz ve
işte konuşma ve sunum da bu adımımızı kolaylaştırıyor..
Zor değil en kolay ders bu ders aslında.. Kolay değil en zor ders bu ders aslında .
Aslında nerden baktığımıza bağlı bu..
Bu dersi aldıktan sonra ben hep birşeyler kattım kendime bazen zor oldu bazen kolay
..... Kendi kendimi eleştirmeyi gördüm. Kendime dedim nerde hatalısın iyi bak.. Sağımla
uğraştım solumla uğraştım halada uğraşıyorum..
Sözün kısası bu ders den önce ki ben ve sonraki ben çok farklıyız. Bu ders bana sadece
endüstri mühendisine lazım olacak şeyleri değil insanlığıma lazım olanlarıda verdi..
…..

Şimdiki ben, asla o eski ben değil..
Konuşma ve sunum dersi almadan önceki ben ve şimdiki ben..
Bu bölüme tamamen ya nasip deyip geldim. Endüstri mühendisliğinin ne olduğunu
bilmeden ve mezun olunca ne yapacaksın diyenlere cevap veremeden...
Kazandıktan çok sonra araştırmaya karar verip mühendisliğin hakkında bazı şeyler
okudum.Kafamda şekillenmeye başlamıştı yavaş yavaş.
Hazırlık okuduğum süre içinde de okuldaki konferanslara katılıp büyük şirketlerin
yöneticilerini dinledim.
Hepsinin ortak noktası ve dedikleri şey aynıydı: "En iyi, En başarılı, En mükemmel,
En pratik En zeki, En En Eeeeeen Eeeeeeeeeeeeeeen her şey ......
Korktum, tek kelimeyle korktum.
Çünkü bu kadar hırsla yükselmek
düşlememiştim.

yada

yükselipte birilerini

ezmeyi

hiç

Bu bölümde kişisel gelişimi tavana vurup kendine tam güvenle işe atılan "en" vasıflı
olarak görev almay meyletmiştim..
Bu tarz seminerlerin bana tek faydası olmak gereken insan tiplerini görmek oldu, o
kadar.
..
Bu yıla kadar bulmuş oldugumu söyleyemem.
Konuşma ve sunum dersi beni ürküten dersler arasındaydı.
Sanmıştımki nasıl güçlü bir konuşma hazırlanır! Nasıl kendine güvenle dimdik durulur
nasıl etkili sunum yapılır ...
Bunların anlatılması ve daha fazla hırsa kurulacağımı bekliyorken ...
Çok farklı bir bakış açısı kazandım şükürler olsun ki...
Bu derste hırslarından arınmış bir insan tanıdım. Hem değerlerine saygılı hem de
inanışlarına bağlı bir örnek gördüm ki en etkilendiğim budur. Öğrendiğim çok şey oldu ama
hepsini anlatırsam büyüsü kaçar bana bişey kalmaz diye korktuğumdan sadece bunları
aktarsam yeter.
Böylelikle hayatımın ilk adımımı atmış oldum.. Önyargılarımdan arınıp olmak
istediğim insan modelini tanıdıım...
Şimdilik tek istediğim yıllar sonrada size "okulum sayesinde farkına varmış
olduklarımla güzelleşen bir insanlığım var.
“Tüm emekleriniz için sonsuz teşekkürler!” diyebilmeyi çok isterim.

Ve şimdi de teşekkürler.. Yanlış şeylere inanıp hayattan soğumaya meyilli olacak bir
insanı, önyargılarından kurtardığınız için..
İnanışın hayatla bütünleşip ödün vermeden yaşanması gerektiğini gösterdiğiniz için...
…

Not: Yukarıdaki satırlar, Mühendislik Etiği konularınıda içeren “Konuşma ve Sunum”
isimli dersimizi alan “Duygu ALTINTAŞ” isimli değerli bir öğrencimizin kaleme aldığı bir
mektupdur.

EN-DÜSTRİ Mühendisi
olmaktaki gayemiz
EN-DÜRÜST İnsan
olmaktır..

Resim 14. Mühendislik mi Dürüstlük mü..! Yoksa, Dürüst Mühendislik mi.. Yoksa EnDürüst
Mühendistlik mi.. Karar sizin…

Uygulamalar

 Etik kelimesinin yabancı dillerdeki karşılıklarını bulunuz.

 Etik unsunurun psikloji üzerindeki etkilerini araştırınız.

 Etiğin sosyal yaşantı üzerindeki etkilerini araştırınız.

Uygulama Soruları

1. Etik kelemesinin doğuşunu açıklayınız.

2. Davranış kültüründe etik olgusu nedir, açıklayınız.

3. Etik ile ahlak arasındaki bağlantıyı açıklayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etik, tüm davranışlarımızı şekillendiren ve mühendisler için ise olmassa olmaz
kavramlardan birisidir.

Bölüm Soruları
1. Neyin doğru, neyin yanlış sayıldığıyla hangi bilim dalı ilgilenmektedir?
a) Doğruluk
b) Varlık bilimi
c) Etik
d) Felsefe
e) Sosyoloji

2. “Etik” terimi, Yunancada hangi Türkçe sözcüğün karşılığıdır?
a) Töre
b) Davranış
c) Sosyoloji
d) Psikoloji
e) Epidemiyoloji

3. Türkçe’ki “ahlak” kavramı, Latincede hangi sözcüğün karşılığıdır?
a) Motivasyon
b) Dikkat
c) Doktirin
d) Moral
e) Hitabet

4. Ahlak felsefesi ya da etik, neyi konu edinen felsefe dalıdır?
a) Ekonomi
b) Ahlak
c) Ticaret
d) Ceza hukuku

e) Politika

5. Solamon ve Hanson, “istenilecek bir yaşamın araştırılması ve anlaşılması” ile
hangi değeri ifade etmeye çalışmışlardır?
a) Heva
b) Heves
c) Yaşantı
d) Tercih
e) Etik

Cevaplar: 1.C, 2.A, 3.D, 4.B, 5.E

2. ETİK KAVRAMININ TARİHİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Etik Kavramının Tarihi Gelişimi
2.2. Felsefenin Derinliklerinde Etik
2.3. Günümüzde Etik
2.4. Organizasyonel Etik
2.5. Etik Hakkında Bir Uygulama

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Acaba etik kavramı bu yüzyıl da mı çıktı. Yoksa eski çağlarda etik kavramı üzerinde
düşünceler olmuştumudur!

 Felsefe ile etik arasında bir ilişki varmı acaba?

 Organizasyonel faaliyetlerde etik düzenleme gibi bir yaklaşım bulunmakta mıdır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okunarak

Etik Kavramı

Eski çağlarda etik
kavramının varlığı öğrenilir

Etik Kavramı

Felsefenin varlık
sebeplerinin birisi de etik
kavramı olduğu anlaşılır

Okunarak

Etik Kavramı

Günümüzdeki etik kavramı
hakkında fikir edinilir

Düşünerek, derk ederek

Etik Kavramı

Endüstri Mühendisleri için
Etiğin bir kullanım alanı
hakkında bilgi edinilir

Okunarak, ve aldığımız
diğer dersler gözden
geçirilerek

Anahtar Kavramlar

Antik Çağlarda Etik
Felsefede Etik
Çağdaş Etik
Organizasyonel Etek

Giriş
Bu bölümde, “Etik” kavramının, tarihi gelişimi aktarılmaya çalışılacaktır.

2.1. Antik Çağda Etik
Etik anlayışının her ne kadar tam olarak ne zaman başladığı bilinmese de, dünyanın
farklı yerlerinde birçok farklı toplulukta çok eski çağlardan beri etik anlayışının var olduğu
bilinmektedir. Dinler tarihi, felsefe tarihiyle antropolojik ve arkeolojik bulgular bunu kanıtlar
niteliktedir.
Etik ile ilgili insanlık tarihinde rastlanan ilk yazılı kurallar, Hammurabi Kanunlarında
(M.Ö. 2000’lerde) rastlanmıştır.
Felsefi etik anlayışına ise, Antik Çağ Çin felsefesinde ve yine Antik Yunan
felsefesinde rastlanır. Bu dönemlerde ortaya çıkan felsefi etik anlayışları, ortaya çıktıkları çağ
ve bölgenin kültür ve toplumsal yapısıyla yakından ilişkilidir.
Demokritos'un aforizmalarından bir kısmı etik sorunlara dairdir. Demokritos'un etik
görüşü doğa felsefesine dayanır; materyalist etik anlayışında ölçülü olmak huzur ve
dinginliği, dinginlikse mutluluğu getirir ki insanın temel hedefi budur.
Sofistlerse daha farklı ve göreli bir etik anlayışını benimsemiştirler; genel geçer
anlamda kabul görebilecek, doğru olabilecek hiçbir ölçü yoktur.

Resim 14. Doğruyu bulmak lazım..
Her şeyin ölçüsü kişiye bağlı olduğu gibi etiğin ölçüsü de kişiye bağlıdır. Etikte
görecelilik ve öznelliği savunan ilk düşünce Sofistlerindir.
Bu da Sofistlerin etik düşüncesini önemli kılan bir noktadır; bir diğeri de Sofistlerin
etik anlayışlarını özgür yurttaşlarla sınırlamayıp genelleştirmeleri, kölelerin de erdem sahibi
olabileceğini, erdemleri öğrenebileceğini belirtmeleriydi.
Oysa Demokritos'un ve daha sonraki birçok ünlü Yunan filozofunun etik görüşlerinde
kölelere yer verilmemiştir; onlar etik açısından gelişemeyecek insanlardır.

Resim 15. “Dört Kitabın Manası…”
Sokrat (Sokrates) ise Sofistlerin göreceliliğine karşı çıkmış, erdemin ve bilginin
kaynağının kişinin içinde bulunabileceğini öne sürmüştür. Burada bilgi erdemdi, etik
açısından üstün olmak bilgiye dayalıydı. Sokrates'in etik düşüncesi bilgiye dayalı etik
düşüncelerinin ilk örneklerindendir.

Resim 16. Kitaplar değişse de, herbirisinde esas Etiktir, Ahlaktır..
Platon, etik sorunlarını devlet ve toplum kavramlarıyla birlikte ele almıştır; bireysel
etikten ziyade toplumsal etik üzerine yoğunlaşmıştır. Platon'un etik anlayışı da çoğu Yunan
filozofu gibi soylulara, köle olmayan özgür yurttaşlara yöneliktir.

Resim 17. Etik, tüm dinlerin ortak bir olgusudur
Ona göre toplumun çoğunu oluşturan kitle ahlaklı olma, erdem edinme gibi
yeteneklerden yoksundu. Bu nedenle bu toplumsal etikte sınıflar arasında bir ahlaksal bağ
olduğu söylenemez.
Aristo’nun (Aristoteles) etik anlayışı da yine yoğun toplumsal unsurlar barındırmış,
dönemin tarihsel ve toplumsal gelişmelerinden de büyük oranda etkilenmiştir. Aristoteles'in
etik anlayışındaki en önemli noktalardan biri onun zoon politikon kavramıdır.
Zoon politikan özgür insandır, toplumsal (sosyal) insandır. Bu, "insan" varlığının
toplumsal oluşunun kabulü açısından ilk adımdı. Aslında Aristo (Aristoteles) da kölelerin
diğer vatandaşlarla bir tutulamayacağı fikrindeydi, köleler birer cansız nesneden farksızdılar
ona göre de; yine de teorik zoon politikon tanımı etiğin tarihsel gelişimi açısından önemlidir.

Resim 17. Etik, bireysel bir tercihtir
Etik konusundaki fikirleriyle daha farklı bir anlayış ortaya çıkaran ve adından çok söz
ettiren bir başka Antik Çağ filozofu da Epiküros'tur.
Epiküros'un ateist etik anlayışında, insanlığın amacı hazza ulaşmaktır. Her ne kadar
genelde farklı zannedilse de Epiküros'un haz kavramı bedensel hazdan öte acının yokluğudur.
Mutluluk kişinin acı, ıstırap, sefalet ve elemden kurtulmuş olduğu durumdur. Acıdan
kurtulmak için önerilen hayat tarzı ise sosyal yaşamdan uzak, münzevi ve sade bir hayat
tarzıdır. Epiküros'un düşüncesinde insan sosyal bir varlık değildir, sosyal bağları onun
doğasından gelen doğal oluşumlar değildir.

Resim 18. Etik: kurallar, değerler, araştırmalar, morol, pratik, ilişki ve yasalar..
Antik Çağ'dan sonra Hristiyanlığın Batı'daki yükselişiyle kaynağı ebedi ve ilahi olan
bir etik anlayışı yükselişe geçmiştir. Bu dönemdeki en önemli etik anlayışlarından biri
Aquinolu Thomas'ın etik anlayışıdır.

2.2. Felsefenin Derinliklerinde Etik
Bu anlayışta Skolastik felsefenin etik anlayışıyla Hristiyan ahlak ve erdem görüşleri
bir araya gelir. Akılcı bir etik anlayışı olan bu anlayışta irade konusu da irdelenir. Akla
dayanan özgür bir irade fikri mevcuttur, akli olumlu davranışlar mümkündür, kişi iyiyi
seçerek mutluluğa erişme şansına sahiptir, fakat son noktada gerçek ve nihai mutluluğa ancak
Allah’ın istemesiyle kavuşulabilir. Bundan sonra uzun bir süre etik Allah’ın görüşlerine yer
vermiştir.
Bu dönemin sonlarında felsefi açıdan yerini genişleten İngiliz ampirik düşüncesi etik
anlayışlarını da etkiler. Thomas Hobbes geleneksel etik görüşlerine aykırı, materyalist
felsefesiyle uyumlu bir etik anlayışına sahiptir.
Doğu felsefelerindeki erdem ve ahlak anlayışına benzer unsurlar taşıyan bir etik
anlayışı da ünlü filozof Spinoza tarafından ortaya atılmıştır. Bu anlayışta kişi doğal
durumunda tutkularının esiridir, aklının yardımıyla bu esaretten kurtulabilir.

Resim 19. Bugünün Etik analayışı sınıfı geçebildi mi..!
Bu sebeple akli davranmakla ahlaki davranmak aslında aynıdır. Bilgi vurgusu taşıyan
bir etik fikrine sahip olmuş bir başka ünlü filozof John Locke'dir. Ampirik felsefesinden
hareketle ahlaki olguların da deneyimlerin ürünü olduğunu ortaya koymuştur.
Bir diğer ünlü filozof Kant ise etiği davranış, eylem ve tutkuların bulunduğu düzlemde
değil fenomenlerin ötesindeki düzlemde tanımlar. Kant'ın etik üzerine tanınmış eserleri
bulunur; Pratik Aklın Eleştirisi ve Töreler Metafiziği gibi.
Alman filozof Feuerbach ise materyalist bir etik anlayışı ortaya koyar. Hümanist
vurgular da taşıyan bu anlayışta birey yaşayışı ve ilerlemesi için diğer birey(ler)le ilişkiye
girmek zorundadır ve bu (sosyal) ilişkiyle ahlak oluşur.

Resim 20. “Piyasayı ele geçirme konusunda, her türlü üç kağıdı ve numaranın uzmanı,
yönetim kurulumuzun yeni üyesi Şeytanı size takdim etmekten onur duyuyorum…”
Sosyal ilişkilerin olduğu her durumda ahlak da olur. Feuerbach'ın felsefi bencillik
tanımı bu etik düşünceye farklı bir açı da katar; bireyin mutluluğu için çabalamasını bencillik
olarak kabul etmez ve bireyle genelin çıkarlarının uyumunu garanti edecek genel bir sevgiyi
tanımlar.

Alman filozof Schopenhauer ise çok daha karamsar bir etik görüşünü benimsemiştir.
Varolmanın, yaşamanın acıdan ibaret olduğunu savunur; insan istemlerinin esiridir. Bu etik
görüşü çeşitli Doğu felsefelerine ve etik görüşlerine büyük benzerlik taşır. Bu etik
anlayışından çok daha farklı ve genel düşünceye karşı devrim niteliği taşıyan etik anlayışı ise
ünlü Alman filozof Nietzsche'nin etik anlayışıdır.
Felsefesindeki güç kavramı üzerin inşa ettiği etik anlayışında, çoğu etik anlayışında
erdem olarak nitelenen birçok davranış güçsüz ve dolayısıyla da olumsuz olarak
nitelendirilmiştir.
Nietzsche'nin üstün insanı birçok etik anlayışta ahlaki olarak tanımlanabilecek şekilde
değildir. Nietzsche'nin ortaya koyduğu ahlak ve erdem, geleneksel ahlaki standartların, iyiyle
kötünün ötesindedir. İyi bireyin gücüne güç katan şey, kötü ise onu güçsüz kılan şeydir.
Kısacası Nietzsche'nin etik anlayışı ortaya attığı güç kavramı temellidir.

Resim 21. Etik olmak, adaleti içtenlikle istemektir, kendimizi kandırmak değil
Çağımıza yakın, 17. ve 18. yüzyıllardaki çalışma hayatında, ekonomi, din ve ahlak
arasındaki yakın ilişkinin hakim olduğu bir yapı ve anlayış görülmektedir.
Bu yüzyıllarda çalışma ve ahlak anlayışının üzerinde Katolik ahlakı ve Weber
tarafından ortaya koyulan Protestan iş ahlakı’nın (work morality) derin izleri bulunmaktadır.
Katolik anlayışında dini açıdan çalışma bir ideal olarak benimsenmekle birlikte, ahlaki
bakımdan ticarete ve ticari ilişkilere şüpheyle bakılmaktadır.

Resim 22. Etik, neyi niçin yaptığımızın sorgulanmasını gerektirir..

Protestan iş ahlakı anlayışında ise, çok çalışma inancı, öngörülmüş hedeflerin
başarılmasında, din ve ahlak inancı ön plana çıkmakta; her türlü savurganlıktan ve
tembellikten kaçınılması, kaynakların korunması, boş zaman yerine çalışma süresinin
artırılmasının tercih edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Resim 23. Etik, çalışma hayatının olmazsa olmazıdır
Ancak bu yıllarda insanların pekçoğu için, çok çalışma ve itaatkar olmanın
alternatifinin aç kalmak olduğu gerçeğini de gözden kaçırmamak gerekir.
19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında, ekonomik faydacılık ile ahlak arasındaki değiş
tokuşun sergilendiği bir piyasa görülmektedir. Bu piyasada gelenekler ön plana çıkmakta;
politik, kültürel ve ahlaki bakımdan sosyal durumlar tanımlanmaya başlamaktadır.

Resim 24. Etiğin olmadığı yollar, güvenli değildir

Bu yıllarda işletmelerin değerlendirildiği kriterler içine (özellikle ABD’de) sosyal
sorumluluk, etiksel katılım ve insan hakları konuları dahil edilmektedir. Özellikle 20. yüzyılın
başlarında, daha önce geçerli olan bazı ahlaki değerlerin değişime uğradığı ve iş yaşamında
yeni etik kuralların gelişmeye başladığı görülmektedir.

2.3. Günümüzde Etik
Ekonomik sistem içinde yatırım kararlarının alınmasında ve yatırımların seçiminde,
etiksel ölçütler ve işletmelerin etik değerleri ilk defa ortaya konmaktadır. Ancak 1960’lar
öncesinde kapitalizm, dünyanın birçok ülkesinde sorgulanmaya başlanmakla birlikte, etik
konusu sadece teorik olarak tartışılmakla kalmıştır.
1980’li yıllarda, ekonominin uluslararasılaşması ve piyasa ekonomisindeki
gelişmelerle birlikte insan hakları konusunun gündeme taşındığı görülmektedir.
Soğuk savaş sonrası uluslararası ilişkilerin yapısında politik ve ahlaksal değişim
yaşanmakta; uluslararası ekonomik ilişkilerde etik vizyonun ve ahlaksal değerlerin gücü
hissedilmektedir.
Uluslararası ekonomi arenasında yer alan ya da yer almaya çalışan ülkelerin insan
hakları uygulamaları ve ihlalleri gündeme taşınmaktadır. Bu gelişmeler, işletmelerin özellikle
örgüt-içi ilişkileriyle ilgili etik değerlerini ve kurallarını etkilemektedir.
80’li yılların sonlarına doğru hız kazanan küreselleşme ve bilgi süreci, bilginin
üretilmesine ve kullanılmasına dayalı yeni bir ekonomik düzenin oluşumuna ivme
kazandırmıştır.
Zamanın ve mekanın sınırlı olduğu geleneksel örgütsel yapıdan üstün ve farklı olan
network sistemlerinin yol açtığı hizmet ve bilgi sektörlerindeki işler, bireysel özgürlük ve
özerkliğin yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır.
Bu gelişme -ki işgücünün esnekleşmesi anlamına gelmektedir- işleri, çalışanları ve
örgütleri derinden etkilemiştir. Bireysel ilerlemeyi ve gelişmeyi kolaylaştırıcı olanakları sunan
örgütlerdeki esnek çalışanlar, geleneksel örgüt çalışanlarıyla yer değiştirmektedir.

Resim 25. “Üç kişiye iyilikte bulunmuşsunuz.. O dostlarınızın ismini söylermisiniz”

1990’lı yıllarda ise, Anglo-Amerikan işletmelerin öncülük ettiği ve özellikle örgüt ile
dış çevre arasındaki ilişkilerin ön plana çıkarıldığı bir iş etiği dalgası görülmektedir.
Sürdürülebilir gelişme, dürüstlük ve şeffaflık kavramları, işletmelerin iş etiği anlayışlarında
öncelikli olarak yer almakta ve iş etiğinin anlamındaki bu değişimden pek çok işletme
etkilenmektedir.
Toplumsal, ekonomik ve yönetsel yapıdaki bu akıl almaz değişimler, yeni bilgi
ekonomilerinde çalışanlar ile geleneksel endüstri alanlarında çalışanların iş değerlerinde
farklılaşmaya yol açmaktadır.
İş değerleri, uzun zamandan beri süregelen iş değerlerinden bireysel iş değerlerine
doğru bir değişim sürecine girmektedir. Bireyselleşme, çalışma yaşamında olduğu kadar
toplumsal boyutta da insanoğlunun özerkliğini ve değerlerini etkilemektedir.
İşletmelerde otoritenin hiyerarşik sistemi reddedilmekte, kişisel gelişime vurgu
yapılmakta, çalışanların katılımı ve birlikteliği ön plana çıkmaktadır. Yeni ekonomik sistemde
çalışanlar parasal ödüller ve ücret artışları ile daha az motive olmakta, kişisel gelişimi,
ilerlemeyi ve değişimi teşvik eden alternatif iş ve kariyer olanaklarını değerlendirmektedir.

2.4. Organizasyonel Etik
Organizasyon yapıları, esnek uzmanlaşma, çokuluslu işgücü, stratejik birleşmeler,
katılım ve bütünleşme, yatay örgütsel yapılar, denetim ve kontrol alanındaki insiyatif ve
sorumlulukların artması, iş değerlerinin ve örgüt kültürünün yapısını değiştiren yeni yönetim
uygulamalarına ve işyeri politikalarına gereksinimi artırmıştır.

Resim 26. “Hileler o kapıya kadar..”
Ancak üretim, tüketim ve dağıtım döngüsünün bağımsızlaştığı, çeşitli esnek işgücü
oluşumlarının (esnek süreli çalışma, kısmi süreli çalışma, çağrı üzerine çalışma, vb.) arttığı ve
iş güvencesinin gittikçe azaldığı bu yeni bilgi ekonomisindeki gelişmelerden, çalışanların
olumsuz bir biçimde (motivasyon düşüklüğü, stress, moral bozukluğu, baskı altında hissetme,
vb.) etkilendikleri gerçeğini de gözden kaçırmamak gerekir.

Çalışanların özgürlük, özerklik ve bireyselcilik anlayışlarının yüksek düzeyde olduğu
bu yapı içerisindeki olumsuzlukların en alt düzeye indirilebilmesi için, iş değerlerinin yeniden
biçimlendirilmesi hem bir gereksinim hem de bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır.

Resim 27. “Niçin yaptığını hala anlayamıyorum.. Dünyanın bu etiksiz gidişatını
değiştiremeyeceğini herkez biliyor, bu işte tek başına da olsa bıkmadan ve yılmadan
çabalıyor..”
Bu gelişmeler doğrultusunda 2000’li yıllarda iş etiği, tüm örgütler için hayata
geçirilmesi gereken bir çalışma alanı haline gelmiştir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda
çevresel değişkenler, sosyal sorumluluk, iş çevresi, iş etiği, iş değerleri gibi ekonomik
başarının elde edilmesini kolaylaştırıcı konulara ilişkin açıklamalara ve araştırmalara sık sık
yer verildiği görülmektedir.

Resim 28. “Etiğe saygı yutturmamız tutmamış..! Müşteri, geçmiş senelerde yaptığımız
sahtekarlıkları unutmamış ki, satışlarımızdaki düşüşü durduramamışız.. Çaktırmadan eski
raconumuza dönelim..”

2.5. Etik Hakkında Bir Uygulama
Ağaç
Belediyenin yeni mezun olup işe girmiş bayan mühendissiniz. Yeni işe girdiniz ama
başarılarınızdan dolayı hemen bir terfi verdiler ve sizi yeni yapılan kanal inşaatında yetkili
kontrol mühendisi yaptılar. Proje uygulama grubunuzda çok deneyimli ve başarılı bir ustabaşı
görev yapıyor. Zaten sizi bu göreve atarken deneyimsiz olmanıza rağmen bu kişi ile çok rahat
çalışacağınızı ve kendisinden arazi çalışması sırasında çok yararlı bilgiler edineceğinizi de
hesaba katmışlardı.
Sabah arazideki göreve geldiğinizde hava çok güzel, kanal güzergâhında işe
başlamaya hazırlanan işçileri arkanızda bırakıp, yeni açılacak güzergâhı dolaşmaya karar
verdiniz. Kanalın açılması için konulan işaretler arasında yürüyorsunuz ve bu arada kesilecek
ağaçlara bakıyorsunuz, birden karşınıza asırlık ulu bir çınar çıkıyor. Gözlerinize
inanamayacağınız kadar büyük, eski ve güzel.
Bu da kesilmek üzere işaretlenenlerden, aslın kanalın geçeceği güzergâhın dışında ama
köklerinin kanal inşaatına zarar vermemesi için kesilmesi gerek. Hemen geri dönüp ustabaşını
buluyorsunuz ve bu asırlık adeta anıt ağacı kesmemek için kanalın bir buçuk metre
kaydırılmasını öneriyorsunuz.
Faydasız, hazırlıklar ona göre. Ustabaşı itiraz ediyor, siz dinlemiyor ve ısrar
ediyorsunuz, sonuçta proje sorumlu mühendisi sizsiniz, emir veriyorsunuz ve o gün kesim
durduruluyor, meselenin belediye sorumluları ile görüşülmesi gerek, konuşmak üzere hemen
belediyeye dönüyorsunuz.
Bundan sonrası sizce nasıl ilerledi dersiniz? Evet, ertesi gün işe gittiğinizde siz
gelmeden ağacın kesildiğini görüyorsunuz. Sizi bir bayan olduğunuz için bayanlara mahsusu
duygusallıkla nitelendirdiğini hissediyorsunuz, yetkilerinizi kullanmanıza izin verilmediğini,
genç ve tepkisel davrandığınızın düşünüldüğünü, ciddiye alınmadığınızı ve ağaç kesmenin
ciddi bir şey görülmediğini algılıyorsunuz? Ne yapmak gerekir?
Sizce kim haklı ve şimdi ne yapacaksınız?

Uygulamalar

 Etikle ilgili çağlar öncesinde ne tip yaklaşımlar olmuştur, araştırınız.
 Felsefe ile Etiğin arasındaki derin ilişkiyi araştırınız.
 Hammurabi Kanunlarının telifi, ne zaman ve nerede yapılmıştır?

Uygulama Soruları

1. Felsefik etik anlayışı, hangi felsefelere dayanır?
2. Etikte görecelilik ve öznelliği ilk kez savunan felsefeciler kimlerdir?
3. Platon, etik sorunlarını hangi kavramlarla beraber incelemiştir?
4. Arifstoya göreya köleliğe nasıl bakmata idi?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hangi düşünce yapısını benimsersek, benimseyelim.. Hepsinin hedefinde ahlak ve huy
gözelliği yatmakta..

Bölüm Soruları
1. Tarihte etikle ilgili ilk yazılı kurallara nerede rastlanmıştır?
a) Hammurabi Kanunları
b) Hun Yazıtları
c) Bizans Kanunları
d) Buda Öğütleri
e) İnka Kraliyet Kanunları

2. Sofistlerin görüşlerine karşı çıkan Sokrat’a göre, etik açıdan üstünlük neye
dayanlı idi?
a) Ün ve şöhrete
b) Bilgiye
c) Soy ve nesebe
d) Töre ve geleneklere
e) Aristonun açıkladığı bilgilere

3. Platon, etik sorunlarını hangi kavramlarla birlikte ele almıştır?
a) Savaş ve barış
b) Kan ve toprak
c) Devlet ve toplum
d) Doğu ve batı
e) Roma ve İstanbul

4. Apiküros’un anlayışında, insanlığın amacı olarak hangi unsur tanımlanmıştır?
a) Tevazu ehli olmak
b) Medeniyyet erbabı olmak
c) Demokrasi timsali olmak
d) Erdem sahibi olmak

e) Hazza ulaşmak

5. Thomas Hobbes, geleneksel etik görüşlerine aykıro olarak, hangi felsefeye
uyumlu bir etik anlayışa sahip idi?
a) Sofistike
b) Demokratik
c) Hiyerarşik
d) Materyalist
e) Humanist

Cevaplar: 1.A, 2.B, 3.C, 4.E, 5.D

3. ETİĞİN TEMELİ: “EDEP”

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Dil Biliminde “Edep”
3.2. Edebin Önemi
3.3. Edep Vurgusu ve Güzel Ahlak
3.4. Edep Lakkındaki Yaklaşımlar
3.5. Bireysel Edep Yaklaşımları

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Edep demek, ne demek olsa gerek!

 Edep ile ahlak aynı kavramlar mıdır!

 Güzel ahlak, üstün edep midir!

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Edep

Dil biliminde edebin
anlamını anlamak

Edep

Edebin önemini anlama

Düşünerek

Edep

Güzel ahlak ile edepli olma
arasındaki ilişkiyi anlama

Düşünerek

Edep

Edepli olabilme
durumumuzun devamını
sağlama

Derk ederek ve azm ederek

Anahtar Kavramlar

Edep
Güzel Ahlak

Giriş
Bu bölümde, Etik kavramının temel düşünce yapısı ve bireysel olarak her
kişiliğin esası olan “Edep” kavramı üzerinde durulacaktır.

3.1. Dil Biliminde “Edep”
“Edeb” sözcüğü Arapça kökenli. Türkçe ses uyumu gereği, sondaki yumuşak sessiz
harf (b) sert sessize dönüşerek (p) telâffuz edilir.
Türkçe sözlükteki karşılığı “terbiye, güzel tavır, iyi ahlâk, zariflik, nezaket, utanma,
hayâ”şeklinde yazılmış.
Anlam, hukuk dilinde “kanuna, ahlâka, adaba uymak” tarifi ile çerçevelenir.
Manâsı nazım ve nesir olarak söylenen güzel sözleri
kullanmak olan “edebiyat” kelimesi de aynı kökten gelir.
Türk-İslâm yazılımında ve eğitim sisteminde geniş
edep anlayışına özel bir önem vermiştir.

yazıya dökmek, dili iyi

bir yeri olan tasavvuf ilmi

Arapça’da kelimenin kökü olan “edb” tefsir sistematiği ile her harfine anlam
verilerek, “eline, diline, beline hükmetmek” diye yorumlanmıştır.
Küfürlü konuşan çömezinin dil altına bakla sıkıştıran dervişin kıssasını hepimiz
biliriz.
Kelimeyi Farsça anlamı “kalp, gönül” olarak alırsanız; sevgiye yönelmek, duyguları
doğruya yönlendirmek gibi yorumlara varırısınız ki; ucu yine edebe çıkar.

3.2. Edebin Önemi
Bütün iyi, güzel, doğru, topluma saygılı davranışları anlamında toplayan, tek kelime
ile “ahlâk bilimi” diyebileceğimiz bu kavrama “edep” denir idi bir zamanlar.
Öncelikle edep, insan hayatının tüm alanlarında ve tüm ilişkilerde tezahürleri
izlenebilen kapsamlı bir kavram olarak görülmelidir. Belki gündelik kullanımda halim, selim,
uslu gibi kelimeler çerçevesinde bir anlam kazanmıştır. Hiç şüphesiz edep, bu kelimeleri
içermekle birlikte, daha geniş bir anlam portföyüne sahiptir.
Aslında edebi, bir “insanlık formu” olarak tanımlamak, onun kapsayıcılığı konusunda
fikir verebilir. Yani “insanlık” kavramının hayat alanları içerisinde tezahür ettiği her
durumdaki olgunluk hali. Bu bağlamda konuşmalardan, giyim kuşama, tüketimden insanlar
arası ilişkilere kadar bu insanlık formunun kazanılması temel bir hedef haline gelecektir.

Resim 29. Yorumsuz bir Yorum

Ele hâkim olmanın açılıma ihtiyacı yok. İnsanlığa yararlı işler yapan el emeği ve
becerisi, eli yıkıcı, kırıcı, cana mala, ırza kast eden davranışlardan sakınmak, “veren el”
olmanın faziletini belirtmek yeterli.
Bir hikâye vardı. Patronu bir gün kendisine dünyanın en güzel yemeğini yapmasını
söyler, uşak Ezop dil yemeği pişirir getirir, bir başka gün ise dünyanın en kötü yemeğini
istediğinde ise yine dil pişirip getirir..
Hat sanatının tekkelerde ve evlerde en çok rastlanan bir örneği de Mevlana’nın “Edep
ya Hû” hitabıdır (Edep Ver Allahım).

Resim 30. Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri, çok güzel ifade buyurmuş
Günümüzde başta gelen sorunlardan birisi de farklı güç araçlarını elde etmeye paralel
olarak konuşma ve hareket tarzlarında edebin terkedilmesidir. Bu güç araçlarının başlıcalarını
para, mekân, meslek oluşturmaktadır.
Sosyolojik olarak piramidin üst kısmında olanlar, ya da bu güç araçlarını belirli oranda
ellerine geçirenler diğerlerine istediği şekilde konuşabilme ve davranabilme hakkını
kendilerinde görebilmektedirler. Tüm bunlar edep dışı konuşma ve davranış biçimi
olmaktadır.
Sıklıkla anlatılan aşağıdaki anekdot bu konuda iyi bir örnek olabilir: “Adamın bir
oğlunun davranışlarından oldukça şikâyetçi imiş ve bu sebeple ona devamlı ‘sen adam
olmazsın’ demekteymiş. Günün birinde oğlan tahsilini bitirmiş ve bir yere vali olarak atanmış.
Sonra adamlarına emrederek yaşlı anne babasını makamına getirtmiş. Babasına: “Bak baba!
Gördün mü? Adam olmazsın diyordun ya; ben...” deyince, babası: “Oğlum ben sana vali
olamazsın demedim, ben sana adam olamazsın dedim.”

Resim 31. Yorumsuz bir yorum
İşte “adam olmak” ahlakın, edebin ve olgunluğun bir insanlık formu olarak ilişkilerde
tezahür etmesi demektir.

Resim 32. Yorumsuz…
Edep, aslında inceliği, olgunluğu ve karşısındakini anlamayı gerektirmektedir. Eskiden
mahalleye girince hep önüne bakan, almaya hazır olanlara selam veren, pazarda, çarşıda satın
aldıklarını mahalleden geçerken insanlar görmesin diye kapalı ve koyu çanta ve poşetlerde
taşıyan insanlar vardı. Bunlardan bir kısmı hâlâ yaşıyor ve bu hassasiyetlere dikkat ediyorlar.
Bu insanlar giydikleri, aldıkları, tükettikleri ile gösteriş yapmıyorlardı ve doğrusu bunları
edep dışı davranışlar olarak nitelendiriyorlardı.
Hakikaten insanların sahip oldukları şeyleri bir gösteriş unsuru yapmamaları önemli
bir olgunluk düzeyi olarak düşünülmektedir.
Bugün maalesef ihtiyaç olmaktan ziyade gösteriş yapma arzusu ve aşırı tüketim
olabildiğince yaygınlaşmakta, insanlar bundan dolayı sürekli bir tüketimin baskısı altında
ezilen zavallı kitlelere doğru dönüşmektedir.
işveren

Adı ister etik olsun ister edep, günlük yaşamdan, ticaret âlemine, üretimden, işçimünasebetlerinden kanuna ve devlet otoritesine saygıya, siyasetten

medyaya, okullardan aile içi eğitime, haram-helâl kavramından paylaşıma, dinler arası
hoşgörüye kadar her sahada bu kavrama olan ihtiyacımızın giderek arttığı bir gerçek.

3.3. Edep Vurgusu ve Güzel Ahlak
Klasik kitapların vazgeçilmez bölümlerinden birisinin edep bahisleri olduğu
görülmektedir. Bu bahislerde yemek, yürüyüş, sohbet, konuşma, oturma vb. tüm alanlarda
nasıl bir adaba riayet edileceği (adap-ı muaşeret kuralları) maddeler halinde anlatılmaktadır.
İmam Gazali’nin bu konuda hatırı sayılır kitap bölümleri ve risalesi olduğunu
bilmekte. Yine Ahi zaviyelerinde eğitim amaçlı okunan Fütüvvetnamelere baktığımız zaman,
bunların da edep ve ahlaka uygun insanlar yetiştirmek üzere hazırlandığı görülmektedir.
Temel kaynakları dinî metinler olan bu Fütüvvetnameler, esas olarak toplumda ahlaklı,
edepli insanlar yetiştirmeyi hedeflemişlerdir.
Bunu anlayabilmek için Fütüvvetnamelerin kapsayıcı ilkelerine kısa bir bakış bile
yeterlidir. Ancak bunun da ötesinde Ahilik içerisinde gerek meslekî yaşamda gerekse
gündelik sosyal yaşamda geliştirilen pratik ilişkilere, edebin sadece teoride kalmadığını
göstermesi açısından dikkat çekilmelidir.

Resim 33. İlla Edep.. İlla Edep..

3.4. Edep Hakkındaki Yaklaşımlar
Etiğin temel değeri olan “Edep”, kendini tanıyıp, haddini bilmektir.







Edep bir bütün, terbiye ise sadece tüme ulaşmada bir yol ve eğitim sürecidir.
Edep, kibri kırıp tevazuya sarılmaktır.
Edep, dünyayı tanıyıp boş davaları bırakmaktır.
Edep, hayalı ve vefalı olmaktır.
Edep, pişman olunacak şeyleri yapmamaktır.
Edep, güzel ahlâktır.

Güzel ahlâk ise, içiyle dışıyla doğru olmak ve bu doğruluk üzere yaşamaktır.
Buna denge ve istikamet denir.
Dengeli olmak, devamlı aynı güzel hâli korumaktır.
Acı tatlı bütün hallerde istikametini bozmayan, dost ve düşmana karşı dürüstlükten
ayrılmayan kimse dengeli insandır.
Denge, insandaki akıl seviyesini gösterir.
İslam Dinimizin de ilk emri ilim okumak, öğrenmek olması, gönderilmesindeki
gayenin “Ahlakı tamamlamak” olması, edebi ilimden dahi önce gerekli kılar.

Resim 34. İslam, güzel ahlaktır

3.5. Bireysel Edep Yaklaşımları
Edep,
Hileden, yalandan ve zorbalıktan hazzetmemek; kimseyi aptal yerine koymamak,
aşağılamamaktır.
Tek başınayken de başkalarının yanındayken de şefkati elden bırakmamak; dış
görüntülerden, parlak kabuklardan, ünvanlardan, payelerden etkilenmemektir.
İnsan ayrımı yapmamak, dedikodudan, haksızlıktan, ithamdan uzak durmaktır.
Hak yememektir, haksızlık yapmamaktır, kazancını hayırlı elde etmektir.
Başkalarının hakkına hürmet göstermektir.

Hakkı olanın hakkını vermektir,
Sorumlu olduğun her konuda sorumluluğunu
getiremiyorsun bir kenara çekilmektir edeb.

hakkıyla

yerine

getirmektir

Her işte her adımda yüreğe bakmak, yüreğin ibresine göre yol almaktır.
Ve habire BEN demekten vazgeçmektir edeb.

Resim 35. Yorumsuz..
Bu konuya Yunus Emre’e
“İlim meclislerinde aradım, kıldım talep,
İlim geride kaldı, illa edeb, illa edeb”
dizelerinde edebin ahlaki
vurgulamıştır.

değerlerimizde ilk sırada yer alması gerektiğini

Yani bizim kültürümüzde edeb, ilimden de önce, kişilik, şahsiyet ve olgunluğun ilk
şartını oluşturmaktadır.

Resim 36. Yorumsuz..

Resim 37. Yorumsuz..

Resim 38. Vakit geçmeden..

Uygulamalar

 Edep konusundaki özlü sözleri araştırır mısınız..
 Edep ile ahlak yüksekliği konusunda bir makale yazarmısınız..

Uygulama Soruları

1. Dil bilimi bakımından, edep kavramını açıklayınız.

2. Edebin önemini örnekler ile açıklayınız.

3. Güzel ahlak ile edep arasındaki bağlantıyı açıklayınız

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlim meclislerinde aradım, kıldım talep
İlim geride kaldı ille edep ille edep
Yunus Emre

Bölüm Soruları
1. “Edep” sözcüğü, hangi dilden türemiştir?
a) Türkçe
b) Arapça
c) Farsça
d) Rumca
e) Yunanca

2. “Kanuna, ahlaka, adaba uymak” hangi kavramı ifade etmektedir?
a)
b)
c)
d) Edep
e)

3. “Edep” kelimesinin Farçsadaki anlamı nedir?
a) Kalp, gönül
b)
c)
d)
e)

4. Hz. Mevlana’nın eserlerinde geçen “Edep, ya Hû” cümlesinin anlamı nedir?
a)
b)
c)
d)

e) Edep ver Allahım

5. “Edebim el vermez, edepsizlik edene… Susmak en güzel cevap, edebi elden
gidene” veciz cümlesi hangi büyüğümüze aittir?
a) Hz. Mevlana
b) Mehmet Akif Ersoy
c) Yunus Emre
d) Hz. Musa
e) Hz. Yunus

Cevaplar: 1.B, 2.D, 3.A, 4.E, 5.C

4. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNDE EDEP

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4..1. Konuşmada Etik ve Edep
4.2. Yaşantımızda Edep
4.3. Etik Hakkında Bir Uygulama
4.4. Etik Hakkında Bir Uygulama
4.5. Batıdaki Yaşam Felsefesine Örnek
4.5.1. Steve Jobs

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
 Konuşmamız sırasında uymamız gereken herhangi bir edep kuralı var mıdır?

 Mühendisler için konuşmanın etik olması hususunda bir açıklama var mıdır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak

Endüstri Mühendislerinde
Edep

Endüstri Mühendisleri,
konuşurlarken dikkat
etmeleri gereken hususlar
hakkında hatırlanan bilgiler

Endüstri Mühendislerinde
Edep

Mühendislik değil, günlük
yaşayışımızdaki hal ve
hareketlerimizi tartma

Hatırlayarak

Endüstri Mühendislerinde
Edep

Verimlilik arayışının
meslektaşları olan Endüstri
Mühendisleri, etik kavramını
ne şekilde gördüklerinin
anlaşılması

Düşünerek

Anahtar Kavramlar

Endüstri Mühendisliği
Meslek Etiği
Konuşma ve Hitap Etme

Giriş
Bu bölümde, Endüstri Mühendislerinde bulunan “Edep” anlayışı üzerinde
durulacaktır.

4.1. Konuşmada Etik ve Edep
Günümüzdeki bazı problemleri bu çerçevede ele alabiliriz. Öncelikle konuşma
dilinden başlamak istiyoruz.
En başta ifade etmeliyiz ki, konuşma dili, güya açık olma ve dürüstlük adına gittikçe
vulgerleşmektedir. Arkadaşlar arasındaki konuşma ve muhabbetler, bol küfürlü argolu bir
biçimde gelişmektedir. İnsanların kalabalık olduğu ortamlarda da karşıdaki insana benzer
şekilde küfürlü hitap edilmektedir.
İşin enteresan tarafı, bu da muhabbetin, yakınlığın, sevginin ölçüsü gibi gösterilmeye
çalışılmaktadır. Aslında kalp kırıcı olan bu ifadeler, giderek alışkanlık kesbederek insanı edep
sınırlarının ötesine doğru sürüklemektedir. Böylece bir müddet sonra anormalin
normalleşmesi gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Gençlerin bilhassa birtakım olaylar
karşısında “oha falan oldum!” türünden tepkilere dillerini alıştırmaları, farklı bir konuşma stili
ortaya çıkarmaktadır.
Çoğu zaman bu tür konuşma ve ifadelerin imtiyazlı hale getirilmesi söz konusu
olmaktadır. Doğrusu televizyon ve diğer iletişim araçlarında kontrolsüz bir şekilde kullanılan
küfürlü, argolu ifadelerin gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin oldukça yüksek olduğunu
söyleyebiliriz. Ayrıca bu tür dizi ve filmlere rağbetin fazlalığı da dikkat çekmektedir. Nitekim
sinemalarda gösterime giren bu tür seri filmlerin Türkiyede çok fazla seyredildiğini biliyoruz.
Bizler, Endüstri Mühendisleri için neden önemlidir güzel konuşma sanatı?
Yarının bir Endüstri Mühendisi olarak, The Economist dergisinde yayınlanan bir
araştırmanın sonuçlarına kulak vermek lazım. Araştırmaya göre liderlik için gerekli 10
özellikten beşincisi iletişimdir. “Etkili iletişim yeteneğidir: Bu özellikler medya, analistler,
hisse senedi sahipleri gibi dış dünyanın talep ettiği göreceli olarak yeni olan ihtiyaçlardır.
Şirket lideri inandırıcı konuşmalar yapmalıdır. Bu her zaman bütün doğruları söylemek
anlamına gelmez. Kitlelerini motive etmede önemlidir. Güven duygusu uyandırmayan ve
samimi olduğunu hissettiremeyen liderler, bu asrın anlayışının dışındadırlar, artık onlar
yapacakları görevi zor bulacaklardır”
Bu günün Endüstri Mühendisi adayı olarak, örneğin, Endüstri Mühendisliği
öğrencileri öğrendiklerini uygulayabilmek için staja giderler. Şunu asla unutmamalıdırlar.
Öğrenmiş olduklarını hayatın içersinde de uygulamaları gerekir. Örneğin bizler her zaman
elimizdeki kaynaklarla en düşük maliyette ve en kısa sürede, en verimli ürünleri üretmeye
çalışırız. İşte, kullanılacak sözcükler, kelimeler birer kaynaktır, sözün ya da cümlenin
uzunluğu zamanı temsil eder.
Bizler, Endüstri Mühendisleri, konuşurken kelimeleri itinalı bir şekilde seçip az
kelimeyle çok şey anlatabilmeliyiz. Ayrıca konuşmanın içeriği de bizi zarara sokabilir. Bu
zarar üretimdeki gibi maddi olmayabilir belki ama manevi dünyamızda yaralar açabilir.
“Verimlilik” üretimde bizim vazgeçmeyeceğimiz bir terimdir. Peki ya konuşmanın
verimliliği nasıl olur? Hoşgörülü olmak, sabırlı olmak, doğru söz söylemek,
alçakgönüllülük ve konuşurken hikmetli sözler söylemek konuşmanızın çok daha verimli
olmasını sağlar. Verimli bir üretim kâr demekse, aynı şekilde böyle bir konuşmada da çok
büyük kârlar vardır. Alçakgönüllü olmanın yahut konuşurken boş değil hikmetli sözler
söylemenin meyvesi oldukça tatlı olacaktır.

Resim 37. Doğruyu söylemek..
Zeki insanlara, anlatarak yeni bir şey kabul ettirmek çok zordur. Bu insanlara ne kadar
anlatılsa da, değer verdikleri şey, bizim yaşayışımızdır. Biz farklı bir şey yapıyorsak ve bu
onların hoşuna giderse kabul ederler.

Resim 38. Hayat, sabırdır..
Bizler her aşamada kaliteye önem veririz. Hizmetin ya da üretimin başından sonunda
her aşamasında kaliteli olması için çalışırız. Elimizdeki malzemeleri kullanırken kaliteyi
artırıcı şekilde kullanmaya özen gösteririz. Bunun gibi Endüstriciler (Endüstri Mühendisleri)
konuşurken, konuşma boyunca kalitesini artırıcı malzemeler kullanır.
Bizim, Endüstri Mühendislerinin kişisel malzemesi nedir? Mimiklerimiz, jestlerimiz,
gözlerimiz ve sesimiz… Hatta daha ötesinde tevazusu, efendiliği, ağır başlılığı..
Konuşurken bu malzemeler uygun ve doğru şekilde kullanılmalı. Daha canlı, daha dinamik ve
daha kaliteli olabilmek için bunlar gerekir. Şu da unutulmamalı konuşmanın kalitesi, kişinin
kalitesini de yansıtır.

Kısacası öğrendiklerimizi hayatımızın her aşamasında uygulayabiliriz. Yeter ki bunu
fark edebilelim. Bizler her zaman iyi bir konuşmacı, sabırlı bir dinleyici ve ayrıca sadece ve
sadece doğruları söyleyen kişiler olup çevremizdekilere örnek olmalıyız.

Resim 39. Yunus’un dilinden
Bilirsiniz, biri “kal”, diğeri “hâl” olmak üzere iki lisan, dil vardır. Lisan-ı kalin
kelimatı elfaz (lafız) ise, lisan-ı hâlin kelimatı da ahvaldir.” Meşhur bir şairlerinden şöyle bir
söz nakledilir: “Kitab-ı kebiri kâinatta yaratılan herhangi bir şey, O’nun azametine delalet
eden bir kelime-i hâliyedir.” Yâni, “Hiçbir şey yoktur ki, Onu övmesin”.
Diğer taraftan, “Lisan-ı hâl, lisan-ı kâlden entaktır” denilir. Yani insanın hâl ve
hareketi, sözünden daha tesirli olur. Yaşayarak örnek olmak, sözle anlatmaktan daha etkilidir.
İnsanlar, yaşantı ve tercihlerinde doğruları anlatılabilse, cemiyette bir tane yanlış insan
kalmazdı denilir.

Resim 40. Akif’in gördükleri..
Kısacası, değil mühendislik, hayatımızın her aşamasında, hal ve hareketlerimizde,
konuşurken ya da susarken edepli olma, ahlak kurallarına uygun yaşamak gibi konulara
dikkat etmeliyiz.
Fitne çıkarıp insanları sıkıntıya sokmak doğru değildir. Fitnenin, onlarca bağlı aslanı
vardır. Bunlardan bir tanesinin zinciri çözülürse, diğerleri de durdurulamaz. Bu yüzden, ya
hayır söylemeli yahut susmalıyız.
Sözün özü:
“Ya hayır söylemeliyiz ya da susmalıyız…” (Hadis-i Şerif)

Resim 41. Yorumsuz bir yorum..
Unutmayalım ki, “Edep hayattan çekildiği zaman, meslek de medeniyet de
anlamsızlaşır”

Resim 42. Yorumsuz..

4.2. Yaşantımızda Edep
Gündelik hayata baktığımız zaman, aslında edeple bağlantılı birçok sorunları
görebilmek mümkündür.
Nitekim çevremizde sıklıkla bunlara rastlarız.
Arabadan yere izmarit ve çöp atmak, yerlere tükürmek, apartman balkonlarından halı,
kilim silkmek, kaldırımlarda çarparak, omuz atarak yürümek, tecessüs yapmak, dedikodu
yapmak, kabaca ve yüksek sesle konuşmak bunlardan sadece birkaçıdır.

Resim 43. Yorumsuz..
Davranış kalıplarının edebe uygun olması genel olarak sosyal nezaketin bir göstergesi
olduğu kadar, insanlar tarafından beklenen ve arzu edilen de bir şeydir. Çünkü bir boyutuyla,
saygısıyla ilintili bu davranışları, insanlar karşı taraftan beklemektedirler.
Mesela; bir büyüğün yanında düzgün bir şekilde oturmak böyledir. Kimi zaman
rahatlık ve özgürlük adına büyüklerin yanında ayak ayak üstüne atarak oturmak doğru bir
davranış olarak görülse de, bunun bir memnuniyetsizlik, hoşnutsuzluk oluşturduğu da bir
gerçektir.
Saygı ve edebe dair bazı göstergelerin ve onların sosyal anlamlarının zaman içinde
değişime uğramaları mümkünse de, saygı ve edebin her zaman ve durumda bulunması ve bazı

tezahürlerin bulunması tabiidir. Dolayısıyla “Bu zamanda böyle edep ve saygı olmaz.”
türünden sözlerin günümüz toplumunda ciddi bir edep kaybına da sebep olduğunu görmek
gerekmektedir.
Hayatımızın her alanında yaşadığımız en önemli kayıplardan birisinin edep kaybı
olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Fakat özenle belirtmek gerekir ki, edep bir insanlık formu olarak hayatın ilk
basamağına yerleştirilecek olmazsa olmaz bir gerek şarttır.
 “Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur.” Montaigne
 “Allah’tan edebe muvaffak olmayı dileyelim Edebi olmayan kimse Allah’ın lütfundan
mahrumdur” Hz. Mevlâna
 “Aramızdaki ilişki çok güçlü, çünkü bizi aynı günah bağlıyor.” Oscar Wild
 “Ben edebi edepsizlerden öğrendim” Lokman Hekim
 “Bi-edeb ra edeb kerden edeb est (Edepsize edeple karşılık vermek edeptendir).” Pers
Atasözü
 “Bir milletin ahlakı dişleri gibidir. Çürüğdü nisbette acısını hisseder.” Bernard Shaw
 “Çocuğunuzun yedi yıl oyun oynamasına müsade ediniz ve yedi yıl ona yaşam edebini
ögretiniz” Hz. Ali
 “Çocukların utangaç olması onların iyi ahlak sahibi olmalarını müjdeler.” İmam-ı
Gazali
 “Daha fazla yasa, daha az adalet demektir.” Cicero
 “Dil tencere kapağına benzer. Kıpırdadı da kokusu duyuldu mu; ne pişiyor
anlarsın.” Hz. Mevlâna
 “Dünya gecesinin aydınlatacak şemâların en güzeli ve parlağı: Edeptir” Hz. Mevlâna
 “Edeb, had tanımaktır. Hz. Ali
 “Edebim elvermez edepsizlik edene en güzel cevap susmak edebi elden gidene
“ Yunus Emre
 “Edep aklın sûretidir. Hz. Ali
 “Edep döküntüleri altın döküntülerinden daha hayırlıdır. Hz. Osman
 “Edep insan için güzel elbise menzilesindedir. Hz. Ali
 “Edep insanın kemalidir. Hz. Ali
 “Edep, aklın suretidir. Hz. Ali
 “Edep, en iyi mirastır” Hz. Ali
 “Edep, tecrübe ile (yani bizzat yaşanarak) kazanılır” İ. Maverdi
 “Edepsiz olan kimsenin ayıpları çok olur” Hz. Ali
 “Edepsizliğin başladığı yerde edebiyat biter” Mehmet Akif Ersoy
 “En güzel edep,güzel ahlaktır” Hz. Ali
 “En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir” Nietzsche
 “Eylem adamını yapan ne yetenekleridir ne de şu ya da bu işteki becerisi. Her şeyin
bağlı olduğu şey, kişiliktir” Johann Wolfgang von Goethe
 “Her şeyin bir hizmet edicisi vardır. Dinin hizmet edicisi de edeptir” Abdullah
Nibbaci
 “İnsana faidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır” İbni Mübârek
 “İnsanın ilim ve edebi,en büyük varlığıdır. Eskimez, çürümez, kaybolmaz” Hz.
Mevlana
 “İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir” Hz. Mevlana
 “İnsanlık âdâbını,ilimden evvel,öğrenmek lâzımdır” İmâm-ı Malik
 “İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır” Victor Hugo
 “Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir” Aristoteles

 “Kendinden utanmayı bilseydi kişioğlu, gizli kalmış değil, fakat herkesin içinde açıkça
işlenmiş nice suç işlenmemiş olurdu” La Bruyere
 “Korku nedir, utanma nedir bilen bir adam için daima bir kurtuluş yolu
vardır” Sophokles
 “Mârifet ehlinin ilk makamı edeptir.” Hacı Bektaş-i Veli
 “Mutlak hak mutlak haksızlıktır.” Cicero
 “Ne İbrettir Kızarmak Bilmeyen Çehren, Bırak Kardeşim Tahsili ; Git Önce Edep,
Haya Öğren” M. Akif Ersoy
 “Şerefini kaybedenin, kaybedecek başka bir şeyi yoktur“ Publilius Syrus
 “Utancı giden kimsenin kalbi ölür” Hz.Ömer
 “Utanma insanın ruhunda asıldır.İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur” Nâsr-ı
Husrev

Resim 43. Çocuk terbiyesi..

4.3. Etik Hakkında Bir Uygulama
Güvenlik Noksanının Bildirmemek
İnşaat mühendisisiniz. Müşterinizin satmak istediği ama alıcıların güvenlik konusunda
kuşku duyduğu eski ve tarihi bir binanın güvenlik araştırmasını yapmanız istendi.
Anlaşmanız bulgularınızın gizli kalacağı konusunda özel bir madde içeriyor.
Ayrıca müşteriniz binada herhangi bir tadilat veya tamirat yapmayacağını, binayı
olduğu gibi satacağını size bildirdi.
Mesleğiniz gereği yaptığınız gözlem ve incelemeler sonunda yapının sağlam olduğunu
gördünüz. Ama müşteri laf arasında binanın mekanik ve elektrik tesisatında sorunlar
bulunduğunu ağzından kaçırdı.

Resim43 . Dürüstlüktür her işin başı..
Siz ise bu konularda yetkili ve yeterli değilsiniz, ama biliyorsunuz ki bu açılardan da
binanın yeni yerleşeceklere güvenlik sağlaması gerek. Aksi halde çok ciddi sorunlar çıkabilir.
Raporunuzda bu hususa kısaca değiniyor ama anlaşmanız gereği üçüncü kişilere
açıklama yapmamış oluyorsunuz.
Yaptığınız etik olarak doğru mu?

4.4. Etik Hakkında Bir Uygulama
Kamu Projesinde Kişisel Çıkar
İlgili kamu kurumu mühendislik şirketinizi yeni kurulacak bir termik santralın
fizibilite çalışmasını yapmak için görevlendirdi.
Göreviniz belirlenmiş iki yer alternatifi üzerinde çalışarak hangisinin daha fizibl
olacağını belirlemek.
Bunlardan birinde sahibi bir yazlık ev yapmak istiyor. Diğeri üzerinde ise
kullanılmakta olan binalar var.

Resim 44. Yorumsuz…
İkinci parsel şirketinizin genel müdürüne ait. Bu konuyu yetkililere bildirdiniz ve
uyardınız. Önemli olmadığını söylediler.
Sonuçta raporunuzu hazırladınız ve birinci yerin daha uygun olacağına karar verdiniz,
çünkü; mühendislik açısından bu parsel daha uygun, ikinci parseldeki binaların kamulaştırma
giderleri olacağı için yapılaşmamış bir parselin kullanımı daha ucuz..
Bu olayda kararınız etik kurallara uygun mudur?

4.5. Batıdaki Yaşam Felsefesine Bir Örnek
Amerika'da genellikle üniversiteler, her yıl, kendi alanında çok sivrilmiş ama
mutlaka akademik hayattan gelmesi de gerekmeyen, bir önemli kişiyi mezuniyet
konuşması yapmak, yeni mezunlara çeşitli öğütler vermek üzere davet ediyor.
Dersimizin bu bölümünde dünyanın en başarılı üniversitelerinden Stanfort ile
Yale Üniversitelerindeki mezuniyet konuşmalarından örnekler verilecektir.
Konuşmayı yapanlar ise, Apple’nin tasarımcısı Steve Jobs ile Oracle’nin
tasarımcısı Larry Ellison..

Steve Jobs’un Konuşması
Apple’ın tasarımcısı Steve Jobs’ın 12 Haziran 2005 tarihde, Stanford
Stadyumundaki 4.662’si mezun toplam 23.000 izleyiye hitaben yaptığı konuşma
metni.
Her Gününü, Hayatının Son Günüymüş Gibi Yaşarsan, Günün Birinde
Haklı Çıkarsın

Resim 45. Steve Jobs
“Bugün dünyanın en iyi üniversitelerinden birinin diploma töreninde sizlerle
birlikte olmaktan onur duyuyorum. Ben üniversiteden hiç mezun olmadım. Doğruyu
söylemek gerekirse, mezuniyete en yaklaştığım an da bu an!
Sizlere hayatımla ilgili üç hikaye anlatacağım. Hepsi bu. Büyütülecek birşey
değil. Sadece üç hikaye.

İlki noktaları birleştirmekle ilgili.
İlk 6 aydan sonra Reed Üniversitesinde derslere girmeyi bıraktım, ancak
gerçek anlamda okulu bırakana kadar bir 18 ay kadar daha okulda kaldım. Okulu
neden bıraktım?
Olay ben doğmadan başlamıştı. Biyolojik annem genç, evlenmemiş bir
üniversite mezunuydu ve beni evlatlık vermeye karar vermişti. Beni üniversite
mezunu bir çiftin evlatlık almasını çok istiyordu, sonunda da bir avukat ve karısı
tarafından alınmam için herşey hazırdı. Tek sorun, ben ortaya çıktıktan sonra, beni
evlat edinecek çiftin esasında bir kız çocuğu istediklerini anlamış olmalarıydı. Bir
gece yarısı, bekleme listesinde olan müstakbel aileme bir telefon geldi: “Elimizde
beklenmedik bir erkek bebek var, onu istiyor musunuz?”. Onlar da “tabii ki” diye
yanıtladılar. Biyolojik annem, annemin üniversiteyi, babamın ise liseyi bile
bitirmemiş olduğunu öğrendiğinde evlatlık verme işlemini tamamlayacak son
kağıtları imzalamayı reddetti. Ancak birkaç ay sonra, ailemin beni üniversiteye
yollayacaklarına dair söz verdikten sonra ikna oldu.
Ve 17 sene sonra üniversiteye başladım ama saf bir şekilde neredeyse Stanford
kadar pahalı bir okul seçtim, ve emekçi ailemin bütün birikimleri benim okul parama
gidiyordu. Altı ay sonra, buna değmeyeceğini farkettim. Hayatımla ilgili ne
yapmamgerektiği konusunda hiçbir fikrim yoktu ve üniversitenin de bunu bulmam
için bana nasıl fayda sağlayacağını çözememiştim. Ve orada durmuş ailemin hayat
boyu biriktirdiği parayı harcıyordum.. Sonuçta okulu bırakmaya ve herşeyin yoluna
gireceğine inanmaya karar verdim. O zaman çok korkutucu gelmişti ama geriye
dönüp baktığımda hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biri olduğunu görüyorum.
Okulu bıraktığım an, zorunlu fakat gereksiz olan ve ilgimi çekmeyen tüm dersleri
almama gerek kalmamıştı. Böylece sadece bana ilginç gözüken derslere
girebilecektim.
Bu aslında hiç de romantik bir durum değildi. Yurt odam olmadığından
arkadaşlarımın odalarında yerde yatıyor, kola şişelerinin 5 sentlik depozitolarıyla
yemek alıyor, her pazar akşamı güzel bir yemek yemek için 7 mil uzaktaki Hare
Krishna kilisesine gidiyordum. Çok güzeldi. Merakım ve sezgilerim sayesinde içine
düştüğüm çoğu şey daha sonra benim için paha biçilmez deneyimlere dönüştü.
Bir örnek vereyim: O zamanlar Reed Üniversitesi muhtemelen ülkedeki en iyi
kaligrafi dersini veriyordu. Kampüsteki her poster, çekmecelerdeki her etiket, çok
güzel şekilde elle kaligre edilmişti. Okulu bırakmış olduğum ve zorunlu dersleri
almak zorunda olmadığım için kaligrafi dersi alıp nasıl yapıldığını öğrenmeye karar
verdim. Serif ve san serif yazı karakterleri, değişik harf kombinasyonları arasındaki
boşluğu ayarlama ve harika bir tipografiyi harika yapanın ne olduğu hakkında çok
şey öğrendim. Çok güzeldi; tarihsel ve sanatsal olarak o kadar inceydi ki bilim hiçbir

şekilde bunu yakalayamazdı ve ben bunu muhteşem buldum. Bunların hayatımda
pratik bir uygulama bulma olasılığı yoktu. Ama on sene sonra, ilk Macintosh’u
tasarlarken, bir anda aklıma geliverdi. Bunların hepsini Mac’te kullandık. Mac güzel
bir tipografiye sahip ilk bilgisayardı.
Eğer o derse hiç girmemiş olsaydım, Mac hiç çok yönlü yazı karakterlerine
veya boşlukları doğru orantıda kullanan fontlara sahip olmayacaktı. Windows da
Mac’ten kopyaladığına göre, hiçbir kişisel bilgisayarın bunlara sahip olmayacağı
muhtemeldir. Okulu bırakmamış olsaydım, o kaligrafi dersine girmemiş olacaktım,
ve kişisel bilgisayarlar şu an sahip oldukları o harika tipografiye sahip
olamayabileceklerdi. Tabii ki üniversitedeyken noktaları ileriye bakarak birleştirmek
imkansızdı. Fakat on sene sonra geriye dönüp baktığımda herşey çok ama çok
berraktı.
Tekrar söylüyorum, noktaları ileriye bakarak birleştiremezsiniz; onları sadece
geriye baktığınızda birleştirebilirsiniz. Noktaların gelecekte bir şekilde birleşeceğine
inanmanız gerekiyor. Bir şeye güvenmelisiniz – tanrıya, cesaretinize, kaderinize,
hayata, karmaya, herhangi bir şeye. Bu yaklaşım beni hiçbir zaman yolda
bırakmadığı gibi hayatımı da bütünüyle değiştirdi.
İkinci hikayem sevgiyle ve kaybetmekle ilgili.
Hayatımın erken bir döneminde neyi sevdiğimi bulduğum için şanslıydım.
Woz (Steve Wozniak) ve ben Apple‘ı 20 yaşındayken ailemin garajında kurduk. Çok
yoğun çalıştık, ve 10 sene sonra Apple garajdaki iki kişiden, 4000 çalışanı olan 2
milyar dolarlık bir şirkete dönüşmüştü. En nadide ürünümüz Macintosh’u piyasaya
sürdüğümüzde ben 30 yaşına yeni basmıştım.
Ardından kovuldum…
Kendi kurduğunuz bir şirketten nasıl kovulabilirsiniz? Şöyle: Apple büyük bir
şirket haline geldiği için biz de şirketi benimle birlikte yönetebilicek, yetenekli
olduğuna inandığım birini işe aldık ve ilk sene işler iyi gitti. Fakat daha sonra,
geleceğe yönelik görüşlerimiz farklılık göstermeye başladı ve bir noktada koptu. Bu
noktada yönetim kurulumuz onun tarafında yer aldı. Sonuçta 30 yaşında dışarıda
kalmıştım. Hem de herkesin gözü önünde. Hayatımın odak noktası olan şey bir anda
yokolmuştu, bu büyük bir yıkımdı.
Birkaç ay ne yapacağımı bilemedim. Bir önceki girişimci nesli yüz üstü
bırakmış, rütbe tam bana teslim edilirken onu elimden düşürmüş gibi hissetmiştim.
Dave Packard ve Bob Noyce’dan bu başarısızlığım için özür diledim. Fazla göz
önünde olan bir başarısızlık sembolü olmuştum ve vadiden kaçmayı bile düşündüm.
Fakat içimde bir şeyler uyanmaya başladı, yaptığım işi hala sevdiğimi farkettim.

Apple’da olanlar bunu en ufak şekilde değiştirememişti. Dışlanmıştım ama hala
aşıktım. Ve yeniden başlamaya karar verdim.
O zaman farkına varmamıştım ama Apple’dan kovulmak başıma gelebilecek
en iyi şey olmuştu. Başarılı olmanın ağırlığı yeniden başlamanın hafifliğiyle yer
değiştirmişti, hiçbir şey hakkında eskisi kadar emin değildim. Hayatımın en
tasarımcı dönemine girmek üzere özgürleşmiştim.
Sonraki beş sene NeXT adında bir şirket kurdum, Pixar adında başka bir
şirket, ve eşim olacak inanılmaz kadına aşık olmuştum. Pixar’da dünyanın ilk
bilgisayar animasyon filmi Toy Story‘yi kurduk ve şu an dünyanın en başarılı
animasyon stüdyosuyuz. İnanılmaz olaylar zincirinden sonra, Apple NeXT’i satın
aldı, ben Apple’a döndüm ve Apple’ın yenilenmesinin kalbinde NeXT’te
geliştirdiğimiz teknoloji yatıyor. Ve Laurence ile harika bir aile
kurduk.
Apple’dan kovulmamış olsaydım bunların hiçbirinin olmayacağından son derece
eminim. Tadı çok kötü bir ilaçtı, ama sanırım hastanın da buna ihtiyacı vardı.
Bazen hayat kafanıza bir tuğlayla vurur. Sakın inancınızı kaybetmeyin.
Devam etmeme sebep olan şeyin yaptığım işe olan aşkım olduğuna ikna olmuş
durumdayım. Neyi sevdiğinizi bulmanız gerek. Ve bu aşklarınız için geçerli olduğu
gibi işiniz için de geçerlidir. İşiniz hayatınızın büyük bir kısmını kaplayacak ve
gerçek anlamda tatmin olmanın tek yolu harika bir iş olduğuna inandığınız şeyi
yapmanızdır. Ve harika bir iş yapmanın tek yolu ise yaptığınızı sevmenizden geçer.
Henüz bulamadıysanız, aramaya devam edin.
Durulmayın. Tüm gönül meseleleri gibi, onu bulduğunuz zaman
anlayacaksınız. Ve her büyük ilişki gibi, seneler geçtikçe daha da güzelleşecek. Yani
bulana kadar devam edin. Yılmayın.
Üçüncü hikayem ölüm hakkında.
On yedi yaşındayken, şöyle bir şey okumuştum:
“Her gününü, hayatının son günüymüş gibi yaşarsan, günün birinde haklı
çıkarsın.”
Bu cümle beni çok etkilemişti ve o günden bu yana, yani 33 yıldır, her sabah
aynaya bakıp, kendi kendime hep şunu sordum: “Eğer bugün hayatının son günü
olsaydı, bugün (normalde) yapacağın şeyleri yapmak ister miydim?” Uzun süre art
arda, “Hayır,” yanıtını verdiğimde, bir şeyleri değiştirmem gerektiğini anladım.
İnsanın kısa süre içinde öleceğini bilmesi, yaşantısına damga vuracak kararlar
vermesi açısından büyük önem taşır. Çünkü her şey, tüm dış beklentiler, gururlar,

küçük düşme ya da başarısızlık korkuları – tüm bunlar ölüm karşısında değerlerini
yitirir, yalnızca ölümdür önemli olan.
Kaybedecek bir şeyler olduğu (tuzak) düşünceyi yok etmenin en iyi yolu
insanın öleceğini hatırlamasıdır. Zaten çıplak ve savunmasızsın. Yüreğinin sesini
dinlememen için hiçbir neden yok.
Bir yıl kadan önce bana kanser teşhisi kondu. Sabah 7:30?da girdiğim
ultrasonda pankreastaki tümör bariz bir şekilde görünüyordu. Bense pankreasın ne
olduğunu bile bilmiyordum. Doktorlar bu tip bir kanserin tedavisinin neredeyse
imkansız olduğunu ve üç ila altı aydan fazla yaşamayı beklemememi söylediler. Bu,
çocuklarınıza ilerideki 10 yıl içinde söyleyeceklerinizi birkaç ay içinde söylemeye
çalışmak demekti. Bu, aileniz rahatı için gerekli herşeyin kısa zamanda yapılması
demekti. Bu veda etmek demekti.
Bütün gün o teşhisle yaşadım. Akşama doğru biyopsi yapıldı, boğazımdan bir
endoskop soktular, mide ve bağırsaklarımdan geçerek bir iğneyle pankreasımdaki
tümörden birkaç hücre aldılar. Ben narkozla uyutulmuştum, fakat eşimin
söylediğine göre doktorlar alınan hücreleri mikroskobun altına koyduklarında sevinç
çığlıkları attığını söyledi. Benim kanserim ameliyatla tedavi edilebilecek bir
türdenmiş. Ameliyat oldum ve şimdi iyileştim.
Beni ölüme en çok yaklaştıran olay budur ve umarım uzun yıllar boyunca bir
daha bu denli yaklaşmam. Bu deneyimi yaşamış biri olarak diyebilirim ki ölüm
faydalı fakat sadece entelektüel bir kavramdır.
Hiç kimse ölmek istemez!
Cennete gitmek isteyenler bile, oraya gitmek uğruna ölümü göze almak
istemezler.
Oysa ölüm hepimizin ortak sonu…
Şimdiye dek hiç kimse ölümden kaçamamıştır.
Bunun böyle de olması gerekir, çünkü ölüm hayatın en güzel icatlarından
birisi.
Hayat’ın değişim ajanı. Yenilere yer açmak için, eskilerden kurtulmanın tek
çaresi. Şu an için yeni sizsiniz, ama günün birinde, üstelik pek yakında siz de
eskiyecek ve aradan çıkarılacaksınız. Bu kadar acımasız olduğum için üzgünüm, ama
gerçek bu.

Zamanınız kısıtlı, bu yüzden başkalarının hayatını yaşayarak onu harcamayın.
Başkalarının düşüncelerinin sonuçlarıyla yaşama dogmasına takılıp kalmayın. Başka
insanların fikirlerinin gürültüsünün kendi kalbinizin sesini duymanızı engellemesine
izin vermeyin. Ve en önemlisi kalbinizin ve sezgilerinizin yolundan gidecek cesarete
sahip olun. Kalbiniz ve sezgileriniz ne yapmak istediğinizi bilirler. Bunun dışındaki
herşey ikinci planda.
Gençliğimde, bizim neslin kutsal dergilerinden biri sayılan, The Whole Earth
Catalog adında inanılmaz bir yayın vardı. Menlo Park yakınlarında yaşayan Steward
Brand adında biri tarafından şiirsel bir tarzla kaleme alınmıştı. Size anlattığım bu
olay, 1960′lardan kalma, masa üstü bilgisayarlardan ve bilgisayar destekli
yayınlardan önce, yani bu dergi daktilolar, makaslar ve polaroid kameraların
yardımıyla yapılmıştı. Google ortaya çıkmadan 35 yıl önce, dergi formatında bir
Google gibiydi: idealistti, anlaşılır bilgiler ve harika görüşlerle doluydu.
Stewart ve ekibi bunun birçok baskısını yayımladılar ve dergi miyadını
doldurduğunda son bir baskı yaptılar. 1970′lerin ortalarıydı, o zamanlar sizin
yaşlarınızdaydım. Son baskının arka kapağında, sabahın erken saatlerinde çekilmiş
bir yol fotoğrafı vardı, hani her maceracının kendini otostop çekerken bulabileceği
yollardan biri.
Fotoğrafın altında şu sözler yer alıyordu: “Aç Kalın, Budala Kalın (Stay
Hungry. Stay Foolish).” Aramızdan ayrılırken bize verdikleri veda mesajları buydu.
Aç Kalın, Budala Kalın. Kendim için hep bunu diledim. Ve şimdi, sizin için de aynı
dilekte bulunuyorum:
Aç Kalın, Budala Kalın… Hepinize çok teşekkür ederim.”
Steve Jobs.

Resim 46. Steve Jobs…
Not: Steve, bu konuşmadan bir süre sonra öldü…

Uygulamalar

 Önümüzdeki sene Mühendis olacağımıza göre, sergileyeceğimiz etik davranışların
önemini açıklayan bir makale kaleme alabilir misiniz.

 Endüstri Mühendisliği ile Dürüstlük arasındaki hafi (gizli) ilişkiyi açıklar mısınız.

Uygulama Soruları

1. Konuşmada etik hususunu açıklayınız.
2. Yaşantımızda uymamız gereken etik konularını açıklayınız

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Etik ve edep, değil mühendislere, herkeze lazım..

Bölüm Soruları
1. Endüstri Mühendislerinin kişisel malzemelerine örnek veriniz?
a) Tevazusu, ağır başlılığı
b) Boyu, posu
c) Endamı
d) Göz rengi
e) Mezuniyet derecesi

2. “Kal dili”nin kelimatı nedir?
a) Ahval
b) Mimik
c) Jest
d) İşaret
e) Elfaz

3. Hal ve hareketlerin, sözlerden daha tesirli olduğu, ne şekilde ifade edilmiştir?
a) Hal ile etvar eyleyip, kal ile tastik etmek gerek
b) Lisan-ı hâl, lisan-ı kâlden entaktır
c) Hali ile ahvali birbirine mutabık olmak
d) Sözü ile hareketinin birbirini destekliyor olması
e) Sözünün eri olması gerekliliği

4. Hayır söyleyemiyorsak, ne yapmalıyız?
a) Şer söyleyebiliriz
b) Yalan söyleyebiliriz
c) Kıvırabiliriz
d) Susmalıyız

e) Demogoji yapabiliriz

5. “Daha fazla yasa, daha az adalettir” diyen düşünür kimdir?
a) Sokrat
b) Oscar Wild
c) Cicero
d) Montaigne
e) Gothe

Cevaplar: 1.A, 2.E, 3.B, 4.D, 5.C

5. ETİK DAVRANIŞLAR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Edepli Olmak
5.1.1. Tevazu Sahibi Olma
5.1.2. Sabırlı Olma
5.1.3. Hoşgörülü Olma
5.1.4. Hakkaniyetli Olma
5.1.4. Hazır Cevaplı Olma
5.1.6. Doğru Olma
5.1.7. Nezaketli Olma
5.1.8. İyi Niyetli Olma

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
 Edepli olmak, ya da olmamak…! İşte bütün mesele bu..
 Tevazu sahibi olmak için hayata nasıl bakmak, düşünmek lazım..
 Sabırlı olmak ile hoşgörü sahibi olmak aynı şey midir!
 Edepli olmak ile hakkaniyetli olmak arasındaki ilişki nedir!

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Derk etme

Edep Hali

Edepli olmak ya da edepsiz
olmak arasındaki ince çizgi
derk edilir (yıldırım çakması
gibi aşikar görülür)

Edep Hali

Tevazunun insana kattığı
zenginlik anlaşılır

Derk etme

Edep ve Huzur Hali

Hakkaniyetli olmak ile
nezaket kuralları hatırlanır

Hatırlama

Edep ve Huzur Hali

En büyük zenginlik olan iyi
niyet sahibi olmanın kıymeti
hatırlanır

Düşünme

Anahtar Kavramlar

Edep
Tevazı
Alçak Gönüllülük
Nezaket
İyi Niyyet

Giriş
Bu bölümde, etik davranışlar hususundaki bazı bilgiler paylaşılacaktır.

5.1. Edepli Olmak
Konuşma yapan kişinin kişisel özellikleri ya da dinleyiciler tarafından nasıl bilindiği de
oldukça önemlidir. Bu özellikler dinleyicilerin konuşmaya karşı olan bütün yaklaşım biçimini
etkilemektedir.
Konuşmacının kişiliği de bütün konuşmayı etkilemektedir. Dinleyiciler arasında hoş
olmayan bir biçimde tanınan konuşmacı, ne kadar iyi bir konuşmacı olursa olsun, istediği etkiyi
elde edemeyecektir.

5.1.1. Tevazu Sahibi Olma (Alçak Gönüllülük)
Tevazu, bir haldir; insanın kendi içinde kendini yenmişliğinin ifadesi ve kibirden,
çalımdan; gururdan vazgeçmenin adıdır.

Resim 47. Yorumsuz…
Bir Nükte…
“Bir adam kötü yoldan para kazanıp bununla kendisine bir inek alır. Neden sonra,
yaptıklarından pişman olur ve hiç olmazsa iyi bir şey yapmış olmak için bunu Hacı Bektaş
Veli’nin dergâhına kurban olarak bağışlamak ister. O zamanlar dergâhlar ayni zamanda aşevi
işlevi görüyordu. Durumu Hacı Bektaş Veli’ye anlatır ve Hacı Bektaş Veli:
- “Helal değildir” diye bu kurbanı geri çevirir.
Bunun üzerine adam Mevlevi dergâhına gider ve ayni durumu Mevlana’ya anlatır.
Mevlana ise; bu hediyeyi kabul eder. Adam ayni şeyi Hacı Bektas Veli’ye de anlattığını ama
onun bunu kabul etmemiş olduğunu söyler ve Mevlana’ya bunun sebebini sorar. Mevlana
şöyle der:
- “Biz bir karga isek Hacı Bektaş Veli bir şahin gibidir. Öyle her leşe konmaz. O
yüzden senin bu hediyeni biz kabul ederiz ama o kabul etmeyebilir. “

Adam üşenmez kalkar Hacı Bektaş Dergâhı’na gider ve Hacı Bektaş Veli’ye,
Mevlana’nın kurbanı kabul ettiğini söyleyip bunun sebebini bir de Hacı Bektaş Veli’ye sorar.
Hacı Bektas da şöyle der:
- “Bizim gönlümüz bir su birikintisi ise Mevlana’nın gönlü okyanus gibidir. Bu
yüzden, bir damlayla bizim gönlümüz kirlenebilir ama onun engin gönlü kirlenmez. Bu
sebepten dolayı o senin hediyeni kabul etmiştir.”
Böylesi tevazu ve incelikle, birbirlerini yermek yerine yüceltebilmeyi becerebilen bir
insan olmamız dileğiyle...”

Resim 47. Yorumsuz…

5.1.2. Sabırlı Olma
Sabır, ya da dayanç, zor koşullar altında cesaret ve metanetini yitirmeme duygusudur.
Sabırlı insan uzun süreli gecikmelere ve tahriklere rağmen moralini bozmadan yoluna devam
eder veya beklemesini sürdürür.
“Cüneyd-i Bağdadi'ye "sabır nedir?" diye sorduklarında şu cevabı vermiş.
-

Yüzünü ekşitmeden, acıyı yudumlamaktır.”

Her güç sabır ile zaman birleştirilerek sağlanır. Balzac

Bir Nükte
Kavak ile Kabak
Kavağın yanında bir kabak filizi boy göstermiş Bahar ilerledikçe bitki kavak ağacına
sarılarak yükselmeye başlamış Yağmurların ve güneşin etkisi ile müthiş hızla büyümüş ve
neredeyse, kavak ağacıyla aynı boya gelmiş Bir gün dayanamayıp sormuş kavağa:
— Sen kaç ayda bu hale geldin ağaç?
— On yılda

demiş kavak

— On yılda mı?

diye gülmüş ve çiçeklerini sallamış kabak

— Ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim bak
—Doğru!

demiş ağaç ''Doğru!

''

Günler günleri kovalamış ve sonbaharın ilk rüzgârları başladığında kabak, önce
üşümeye başlamış sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça da aşağıya doğru inmeye
başlamış.
Sormuş endişeyle kavağa:
— Neler oluyor bana ağaç?
— Ölüyorsun
— Niçin?

demiş, kavak

diyerek devam ettirmiş sorusunu,

Ağaç:
— Benim on yılda geldiğim yere sen iki ayda gelmeye çalıştığın için

5.1.3. Hoşgörülü Olma
Hoşgörü, müsamaha, tahammül, katlanma, görmezden gelme veya göz yumma,
başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş
biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir. İzin verme,
aldırmama, iyi karşılama anlamlarına da gelir.
Sosyal ilişkilerde bir tarafın, bazen farkında olmadan, kasıtlı olmayarak, bazen de
kasıtla diğer tarafa (maddi/manevi) zarar verebilecek bir sahne oluşturması durumunda, diğer
tarafın bunu görmezden gelerek veya cevabından vazgeçerek ödün vermek tahammülünü
(erdem) gösterebilmesidir. Tasavvuf'ta Mevlana hoşgörü'ye en güzel örnektir. Hoşgörülü
olmak insanlarla ilişki kurmanın en iyi yoludur.
“Lokman Hekim'e:

—Hastalarımıza ne yedirelim? diye sorduklarında, şu cevabı vermiş:
—Acı söz yedirmeyin de, ne yedirirseniz olur.”

5.1.4. Hakkaniyetli Olma
Hakkaniyet; adalet, insaf ve merhamet huylarının birliğine denir. Hak ancak böyle
gerçekleşir. Milli şairimiz Mehmet Akif bir şiirinde;
“Hâlik’in na-mütenahi adı var, en başı Hakk.
Ne büyük şey kul için Hakk’ı tutup kaldırmak.”
Bunun içindir ki her yerde, her şeyde hakkaniyetli olmak için, doğru olup, adaleti ve
doğruyu seçmek gerekir.
“Kanuni Sultan Süleyman, sarayın bahçesindeki armut ağaçlarını kurutan karıncaların
öldürülmesi için Şeyhül İslam Ebussud Efendi'den şu beyitle fetva istemiş:
Dırahta ger ziyân etse karınca
Zararı var mıdır ânı kırınca
(Ürünlere zarar veren karıncaların öldürülmesinde dinen bir zarar var mıdır?)
Ebussud Efendi bir beyitle cevap vermiş:
Yarın Hakkın divanına varınca
Süleyman'dan hakkın alır karınca”

5.1.5. Hazır Cevaplı Olma
Hazırcevaplılık, her ortamda, her soruya anında cevap verebilme, söylenecek söz
bulamadığınızda bile ortamı ölüm sessizliğinden kurtaracak cümleleri oluşturabilme
yeteneğidir.
“Bir toplantıda bir genç M. Akif`i küçük düşürmek için:
— Afedersiniz, siz veterinermisiniz? demiş. M. Akif hiç istifini
bozmadan şu cevabı vermiş:
—Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu”
Eskilerden birisi, sakal bırakmaya karar verir ve bırakır. Sakallı halini görenler
şaşırırlar. Hatta bazıları hakaret etmek bile ister. Bu zatın sakallı halini gören biri, hakaret
etmek için karşısına geçip sakallı halini kasderek;

"Yahu Maymuna dönmüşsün!" der.
Bu söz üzerine o zat adama kısa bir cevap verir:
"O zaman arkamı döneyim!.."

5.1.6. Doğru Olma
Doğruluk; doğru olma, iki yüzlülükten uzak durma, dürüstlük gibi anlamlara gelir.
Bir olay karşısında, iyi veya kötü davranışlar gösterebiliriz. İçimizde bir ses, bizi
iyiliğe çağırır. İyi davranışlar göstermemizi ister. Kötü davranışlar yaptığımız zaman, bize
pişmanlık duygusu verir.
Bizi, iyiliğe, doğruluğa çağıran bu sese, vicdan diyoruz. Doğruluk, vicdanımızın
sesine kulak vererek hareket etmektir.
Doğruluk; toplumda kardeşlik, dostluk, sevgi ve saygı, adalet, acıma duygularını
geliştirir. Yüce dinimiz, kişinin, düşünce, söz ve davranışlarında doğru olmasını ister.

Resim 47. Yorumsuz…
Doğruluğun karşıtı, yalancılık, iki yüzlülüktür: Bunlar, toplumda sevgi, saygı ve
güveni sarsan, çirkin huylardır.
Acı da olsa, doğruları söyleyiniz. Hz. Muhammed
Budur benim hayatta beğendiğim meslek, sözün odun gibi olsun doğrun tek. M.Akif
Ersoy
Doğruluk sonsuzluğun güneşidir, nasıl olsa doğar. Wendel Philips
Cümleler doğrudur sen doğru isen, Doğruluk bulunmaz sen eğri isen. Yunus Emre
Doğru olan şeyi görmek, fakat bunu yapmamak cesaretsizliktir. Konfiçyus

5.1.7. Nezaketli Olma
Nezaket, yumuşaklıkla ifade ve muamele etmektir. Güzel ahlâkın ve doğruluğun bir
sonucu olup kızgınlığın zıddıdır.
Mülayim hareket etmek, sert davranışlardan uzak olmak o derece, kişiyi toplumunda
sevindirir.
Aile arasında, ticarette yahut arkadaşlar arasında veya ticaret hayatında olsun, fayda
yumuşak davranıştadır.
Eğitici veya öğüt verici mevkiinde bulunan kimselerin en çok riayet edeceği bu
husustur. Onlar haşin bir tavır takındıkları zaman etrafındakileri kazanayım derken
kaybederler. Hâlbuki tatlılıkla onların kalplerine kadar girmeli, hastalıklarını anlamalı ve ona
göre tenvire uğraşmalı.
Bir organından hasta olup, moral yönünden gayet sarsılmış bir hasta, doktorun
yumuşak tutumuyla bir güç kazanır. Bu sayede hasta doktorun kendisine uzanan müşfik bir el
ve şifa olduğunu anlar, ona ısınır ve tavsiyelerine gereği gibi uymaya çalışır.
“Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, muhakkak insanlar çevrenden dağılır giderlerdi.” Ali
İmran-159
“Sözlerin tatlı, tavırların zarîf olsun. İnsanın kabası, ısırgan köpek gibidir, herkes
tarafından taşlanır.” Ali Fuat Başgil
“Nezaket, kendinizi ne kadar çok, başkalarını, ne kadar az düşündüğümüzü belli
etmek sanatıdır.” Mark Twain
“Başkalarını nezakete davet için, bazen kaba görünmek icap eder” Cenap Şehabeddin
Konuşma sırasında tatbik-i amel edeceğimiz (uygulayacağımız) bazı hususları şu
şekilde ifade edebiliriz:












Ağızda bir şey varken konuşulmamalıdır,
Küfürlü konuşulmamalıdır,
Konuşmada argo sözcük kullanılmamalıdır,
Konuşurken tükürük saçılmamalıdır,
Tanımadığımız birine "ağabey, abla" diye seslenilmemelidir. "Hanımefendi,
beyefendi" diye seslenilmelidir,
Tanımadığımız bir kişiye I. tekil kişi "sen" yerine II. çoğul kişi "siz" diye
seslenilmelidir,
Üst konumdaki (amir) kişilere "siz" diye seslenilmelidir,
Alt konumdaki kişilere "siz" diye seslenilmelidir,
Alt konumdaki kişilerden bir şey yapılması istenirken kullanılan emir cümleleri
"lütfen" sözcüğü ile başlamalıdır,
Alt konumdaki kişilerden bir şey yapılması istenirken kullanılan emir
cümlelerinde II. çoğul emir eki kullanılmalıdır,
İstenilen bir şey yerine getirildiği zaman mutlaka teşekkür edilmelidir.

 Başkasının sözünü kesmemek.
 Herkes ile mertebesine göre konuşmak, avama havas gibi, havasa avam gibi hitab
etmemek.

Resim 65. Yorumsuz..

5.1.8. İyi Niyetli Olmak
İyi niyetli olmalı, ama saf olmamalı..

Resim 48. Güzel gören, güzel düşünür.. Güzel düşünen hayatından lezzet alır
Şartlar ne olursa olsun.. İyi niyetli olabilmek bir seciyedir..
Ama, hayat bize her zaman anne ya da babamızın şefkatiyle karşımıza çıkmayacak..

Resim 49. Yorumsuz…

Resim 50. Annelik...
Saf da olmak lazım.. Kimseye su-i zan beslemeden, bir parça ihtiyatlı olmalı..

Resim 51. Yorumsuz…

Resim 52. Yorumsuz..

Resim 53. Yorumsuz…

Resim 54. Yorumsuz…
İnsanları tanıyabilmek, kolay bir meziyet değil elbett..!

Resim 55. Yorumsuz…

Resim 56. Yorumsuz

Resim 57. Yorumsuz…

Resim 58. Yorumsuz…

Uygulamalar

 Niyyetimizi hiç sorguladık mı!
 Kafamıza estiği şekliyle yaşamak ile, etik değerlere göre yaşamak arasındaki ince
çizgi nedir?
 Cemiyete karşı etik değerlerimizin ne kadarını yerine getirebiliriyoruz?

Uygulama Soruları
1. Tevazu sahibi olmak ne demektir?
2. Hoşgörülü olmak ile saf olmak arasındaki fark nedir?
3. Hakkaniyet sadece yöneticiler için mi önemli?
4. Doğru olan ile olmayan arasındaki farklar nelerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şahsiyetimizin bir tarafı mütevazi.. Diğer tarafı mağrur. Mağrur olan, hiç bir hukuku
tanımaz. Mütevazi olan ise dünyaya niçin geldiğini sorgular ve ona göre in”an eder ve yaşar.
Halini ve hareketlerini her daim tartar. Yaşının yada içinde bulunduğu cemiyettin geçici
heveeslerine, ya da ihtiraslarına tabi olmaz..

Bölüm Soruları
1. “İnsanın kendi içinde kendini yenmişliğin ifadesi ve kibirden, çalımdan ve
gururdan vaz geçme” ne şekilde ifade edilir?
a) Kibir
b) Asabiyet
c) Çalım
d) Sinir
e) Tevazu

2. Zor koşullar altında, cesaret ve metanetini yitirmeme duygusu, ne şekilde
nitelenir?
a) Heyecan
b) Cesaret
c) Sabır
d) Sehavet
e) Seciye

3. “Müsamaha, tahammül, katlanma, görmezden gelme veya göz yumma,
başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma, kendi görüşümüze ve
çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan
katlanma”ya ne ad verilir?
a) Hoşgörü
b) Acelecilik
c) Vurdum duymazlık
d) Aymazlık
e) Kabalık

4. Adalet, insaf ve merhamet huylarının birleşimine ne ad verilir?
a) Asalet

b) Hakkaniyet
c) Cesaret
d) Kahramanlık
e) Güzel huyluluk

5. Güzel ahlâkın ve doğruluğun bir sonucu olup kızgınlığın zıddı olan ve yumuşaklık
ve mülayemet ile ifade etme tarzına ne ad verilir?
a) Kabalık
b) Nezaketsizlik
c) Aşağılık
d) Nezaket
e) Sabırsızlık

Cevaplar: 1.E, 2.C, 3.A, 4.B, 5.D

6. ETİĞİN TEMELİ: “KENDİNİ TANIMA”

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Kendini Tanıma
6.2. Batı Felsefesinde Kendi Tanıma
6.2.1. Gnothi Seauton
6.2.2. Vitrol Yaklaşımı
6.3. İslam Kültüründe Kendini Tanıma
6.4. Nedir Kendini Bilmek
6.5. Son Sözler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
 Kendini Tanıma nedir!

 Etik konusunda nereden geldi bu tabir!

 Biz zaten aynaya baktığımızda kendimizi görmüyor muyuz.. O kadar filozoj niçin bu
konuda kafa yormuşlar ki..!

 Ben doğru bir kişimiyim diye kendimizi en son ne zaman yargıladık!

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Hazırlamak

Kendini Tanıma

Kendimizi tanıyabilme
öğretisini geliştirmek

Kendini Tanıma

Kendimizi tanıma
idmanlarına başlayabilmek

İrademizi ortaya koyabilmek

Kendini Tanıma

Kusur ve hatalarımızı
düşünebilme melekesine
kavuşabilmek

Azim göstermek

Kendini Tanıma

Kendimizi tenkiz edebilme
bahtiyarlığına erişebilmek

Dirayetli olmak

Anahtar Kavramlar

Kendini Tanıma
Kendini Bilme

Giriş
Bu bölümde “Kendini Tanıma” konusundaki bilgilere yer verilecektir.

6.1. Kendini Tanıma
Biz Endüstri Mühendisleri olarak, “tanımak” dendiğinde, normalde ilk aklımıza gelen
ne ki acaba!

Resim 58. Yorumsuz…
Akla gelen ilk mana, belkide “muhatap” olsa gerek.. Ama doğrusu bu mu..!
“Kendini Bil” öğretisi (öz deyişi, prensibi), “Kendini Bilmek” ve “Kendini Tanımak”
olarak ifade edilmektedir.
Bilmek ile tanımak farklı kavramlardır. Bilmek, daha genel, tanımak ise, kişiye
özeldir. Ayrıca tanınmayan bir şeyin bilinmesi de beklenemez. İnsanın önce kendini tanıması,
sonra da tanıdığı kendisini, bilmesi gerekir.
Kendini bilmek demek, hal ve yaşayısında “haddini bilmek”tir.

Resim 58. Yorumsuz…
Kendimizi bilmediğimiz, kendimizi kaçırdığımızda ise, etrafımızdan seslenirler: “Sen
kendini ne sanıyorsun”, “sen de kimsin”...
Ya da sevdiğimiz birine kızınca, “kendine gel!” “haddini bil!” gibi çıkışlarla tepkiler
gösterdiğimiz olmuştur, ya da olmaktadır..

Onları azarlamak maksadıyla kullandığımız bu sözlerin, aslında felsefenin en büyük
öğretilerinden biri olduğunu pek bilmeyiz.

Resim 59. Yunus Emre Hak söyler…
Cicero, bu ikazların gururu kırmak için kullanılan azarlamalar değil, insana değerini
hatırlatmak için kullanılan uyarılar olduğunu söyler.

Resim 60. Haddini bilmek…

Resim 60. Hz. Mevlana’dan..
Antik Yunan’da da bu söz çok anılmış. Kimi kaynağı Thales’e (MÖ. 624-546), kimi
mitolojideki şairlere (Apollonun kızı Phemonoe) dayandırmış. Bu nedenle Delfi adasında
Apollon Tapınağının üzerinde “Kendini Bil” yazdığı söylenen ve Sokrat’ın yapıtlarında bu
aforizma Delfi yazısı olarak anılan meşhur Delphi tapınağının kapısındaki “kendini bil”
düsturu:









Platon'un hocası Sokrat'ın öğretilerinde,
Kadim Mısır’da,
Eski Şaman öğretilerinde,
Kızıldereli kültüründe,
Uzak doğu'da,
Medrese tedrisatında,
Tasavvuf okullarında,
Sufi dergahlarında...

Resim 61. Yunus Emre’den bir dua

"Kendini bil" her yolda, her yolcuya söylenen, bir öğüttür diyebiliriz...
Aslında hangi öğreti olursa olsun, hangi düşünürün sözüne bakarsak bakalım,
kendimizi bizim iç yolculuğumuzda yandaş olacak tek bir hakikat ile karşılaşıyoruz. Kendini
tam anlamı ile bilen kişi, kendi vicdanını Yaradanın gücün tecellisini idrak edecektir. İşte
yaşamın felsefe taşı, ana teması her ruhun kendi içselliğidir.
Yukarıda adı geçen öğretilerden özellikle Sufizm’de kullanılmış olan maddesel
varlıktan sıyrılıp, Hakk’a ulaşmak yani olgun bir insan olarak evrensel yasaları dünya hayatı
içinde yaşarken de uygulamak gerektiği söylenir.

Resim 61. Yorumsuz
Yani bu da bir bakıma “beden içinde ruhsal yaşam sürmek” ten çok farklı bir durum
değil; bedenlisiniz ama sanki tamamen öz kendiniz, asıl kendiniz olarak yaşıyorsunuz,
tamamen değilse bile büyük ölçüde insanlaşmış, gerçek anlamda özgürleşmişsiniz..Gerçek
sufinin yolu, toplumun ve insanların uzağında; sükûn ve yalnızlıktan değil, insan
kalabalıklarının ortasından, yaşamın çileli ve dikenli yollarından geçer. Esas olan ve erdirici
olan tutum; iç dünyasıyla Evrensel Yasalar’a bağlı olduğu halde, beden ve fiilleriyle iletişim
ve etkileşim halinde halkla beraber olmaktır.
Öyleyse özünde diyebiliriz ki; kendini bilmek kavramı, kendini tanımak,kendinde
kendini bulmak, kendini öğrenebilmek ve kendine dönmektir. İçimizdeki iyiyi kötüyü ayırt
edebilmek, kendi kişiliğimizi oluşturabilme, geliştirebilme ve olgunlaştırabilme etkinliğidir.
Bunun yolu da, akıl ve vicdan yoluyla kendimizi sınamaktan geçer. Ön yargılarımızı,
tutkularımızı, bencilliklerimizi sınırlayabilir, kusur ve eksikliklerimizi belirleyip
düzeltebilirsek kâmil insan olmaya biraz daha yaklaşabiliriz.

6.2. Batı Felsefesinde Kendini Tanıma
İnsanlık tarihinin gelişim süreci içinde de tüm ruhsal eğitim merkezlerinde hep aynı
yöntem uygulanmış ilk sırada kendini bilmek yer almıştır.
“Kendini Bilme” çalışma yapılmadan ruhsal bir yolda ilerlemek mümkün değil, kadim
inisiyeler ve ruhsal yolcular bu büyük Hakikati binlerce yıl önceden fark etmişler ve
uygulamaya koymuşlar…

6.2.1. ''Gnothi Seauton''
Düşünce tarihinin en eski özdeyişi ''Gnothi seauton'' yani "Kendini bil" Parnassos dağı
eteklerindeki antik kent Delphi'deki Apollo Tapınağı'nın girişinde altın harflerle yazılıydı.. Bu
söz aynı zamanda Sokrates'in felsefeye kazandırdığı yeni yönü ifade ediyor.
Sokrates dış dünyayı, evreni, doğayı araştırmadan önce kendimizi araştırmamız
gerektiğini düşünüyor ve felsefeyi doğanın araştırılmasından yani fizikten kendimizin
araştırılmasına yani ahlaka yöneltiyor.
Aynı zamanda birçok antik Yunan düşünürü de bu kavram üzerinde durmuşlardır.
Bu deyiş beş antik Yunan bilgesine atfedilmiştir: Spartalı Chilon, Miletli Thales,
Sokrates, Pisagor, Atinalı Solon..
Bazı kaynaklar da deyişi mistik Yunan şairi Phemonoe'ye atfetmiştir.
Juvenalis'e göre bu ilke cennetten gelmektedir. Latince deyiş ''nosce te ipsum'' olarak
çevrilir.. Kendini geliştirme amacına yönelik çabaları sırasında ilk adım “Kendini bil” olarak
öne çıktı. Latincede “nosce te ipsum”, İngilizcede “know thyself” olarak birçok düşünsel
metinde bunu buluyoruz.
Latince kökeniyle personare, “bir başına birlik” olan anlayışı ifade ettiğinden kişi
başına derinlik anlamına gelir ki, bu iç derinliği sağlayan onun özellikle, matbaanın ortaya
çıkışından sonra gelişen harfi okur yazarlığıdır.
İnsan, başkalarına okumadan kendine okumaya geçmiş, okuduğu metinlerle kendine
“şahsi” bir iç oluşturmaya başlamıştır. Kimi insanların “derinlikten” yoksun olduğuna dair
gündelik söyleyiş, kişilikle bu derinlik arasındaki hayati bağı sürekli hatırlatır.
Cicero’nun dediği gibi; “"Kendini bil!" denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil,
değerini de bildirmek içindir.” “Kendini Bilme” yolunda atılan her adım, kendi başına büyük
bir yürekliliktir. Bunun en doğru yolu da kendimize karşı dürüst olmaktan geçer.
Kendini bil mottosu (vecizesi, düsturu) birçok dilde farklı olarak kullanılmaktadır
bazıları : “Know thyself”, “Gnothi seauton “ , “Nosce Te İpsum“ ve “Temet Nosce” dur.
Bizim yüzlerce kere kullandığımız bu deyişin, Socrates’in ağzından Felsefe Tarihine
mihenk taşı olarak kaydolduğunu biliyor muyduk?
Ya bu deyişin, Yunanistan’da Apollon adına yapılmış olan Delphi Tapınağının
kapısında yazıldığını biliyor mu idik!
Socrates, kendini bilmenin güçlüğünü de ihmal etmeden, bunun önemli ve mümkün
olduğunu, bu yolda elde edilecek bilginin insanın mutluluğunu arttıracağını söyler.

Resim 62. Hiç bilenle, bilmeyen bir olur mu..!
Onun öğrencisi Platon’a göre, “kendini bilmek” için gerekli olan üç özellik: bilgelik,
cesaret ve ölçülülüktür.
 "İtiraflar'nda: "İnsanlar dağların doruklarını, denizin dalgalarını, geniş nehirleri ve
koca okyanusu seyretmek için yolculuk yaparlar, ama en yüce mucize olan kendilerini
görmeksizin geçer giderler" Aziz Augustin
 “Başkalarını yenen kişi güçlüdür; kendini yenenkişi ise kahraman.” Lao Tse
 “Kendini bil, bu yolla Allah’ı da bilirsin” Pythagoros
 “Allah’a ancak kendi çabanla ulaşırsın” Pythagoros
 “Kendini bil, bu yolla Yaratan”ı da bilirsin. Yaratan’a ancak kendi çabanla ulaşırsın.”
Pisagor
Platona göre kendini biliş yolunda üç erdem; bilgelik, cesaret ve ölçülülüktür. Sokrat
da kendini bilmenin güçlüğünü bilir ama bunun önemli ve mümkün olduğunu da hatırlatır. Bu
yolda elde edilecek bilginin insanın mutluluğunu sağlayacağını belirtir.

Resim 63. Yorumsuz

Kendimizi tanımak, hayatımızın tamamını ilgilendiren bir olgu.
P.D. Ouspensky, İnsanın Gerçeği - Kendini Bilmek adlı kitabında bu konu şöyle
geçmekte: ''Dinlerin, felsefelerin, Doğu ve Batı ezoterik çalışmalarının ortaklaşa amacı tek bir
noktada, “Kendini Bilmek”te yoğunlaşır.
Bu noktaya ulaşmanın yöntem ve şartlarını kendi görüş ve anlayışlarına göre önerirler.
Teolojik ve felsefî doktrinler arasında insanın "kendini bilmesi" sorunu sık sık ifade edilmekle
beraber, nazari iman ve kuşkucu aklın çoğu kez boşa dönen dişlileri arasında bu
noktaya gerektiği kadar önem verilmemiştir. İnsanın kendini tanıması, bu yolda objektif bir
bilgiye ulaşması çok çaba ve çalışma isteyen, zahmetli bir iştir'' diye yazmaktadır.
Büyük bilgin Sokrat ‘’ Kendini tanı o zaman evreni ve başkalarını
tanıyacaksın’’ derken, insanın kendini tanıma yolculuğunun kendi mikro kozmosundan makro
kozmosa genişleyeceğine işaret etmiş.

Resim 64. Sokrat (Sokrates)
Yine Solomon Trişmosin isimli simyacı British Museum da bulunan 1582 tarihli el
yazmasında "Kendinin tam neyin parçası olduğunu ve bu bilimden ne bildiğini anla çünkü bu
sensin, dışarıdaki herkes içeridedir"demiştir.

6.2.2. Vitriol Yaklaşımı
“Vitriol” kelimesi de bu soruların cevaplarının kişinin kendisinde olduğunu belirtir.
Latince “Visita İnteriora Terrae Redificandogue İnvenis Occultum Lapidem” kelimelerinden
oluşan bir cümlenin baş harflerinden meydana gelmiştir. “Toprağın içine gir, oradaki gizli
hazineyi keşfet.” anlamına gelmektedir.
Batının “Vitriol Yaklaşımı” da “kendini biliş”, ”nefs’in terbiye edilmesi”dir.
Bedendeki ihtirasın, cehaletin, taassubun, nefretin, her türlü uç duygunun kontrol edilmesidir.
Zıtlıklardan tamamlayıcılığa yani denge yolunda iyi, doğru ve güzele gidiştir. Kendini tam
anlamıyla bilen kişi, kendi vicdanında Yaratıcının tecelli ettiğini idrak edeceği bilinmektedir.
Aslında aranan Felsefe Taşı O’dur.

Kendini bilmek ve kendimizi tanımak en temel görevimizdir. Kendini biliş yolunda
birey; kendini öncü ve örnek bir insan olarak yetiştirir. Bu yaşam okulunda başlıca görevimiz;
kendini bilmek, uygar ve çağdaş olmak, bilim ve bilginin ışığında, tüm insanlıkla
bütünleşerek, daha çok sevmek ve sevilmektir.
İnsanoğlu, sürekli gelişimin, evrimin çocukları ve evrenin yurttaşlarıdır. Bunun
bilincine eren birey, gereksiz bağlarından, isteklerinden kurtulur, yola koyulur. Kendini
bilmeli, Yaradan’ı bilmeli ve insan-ı kâmil olmalıdır.
Ünlü düşünür Jiddu Krishnamurti, kendini bilmek kavramında şöyle der:“Kişinin
kendini anlaması muazzam bir sabır gerektirir, çünkü benlik son derece karmaşık bir süreçtir
ve kişi eğer kendini anlamazsa aradığı ne olursa olsun pek bir önemi olmayacaktır. Kişi
kendini tanımadıkça, kendini derinlemesine tanımadıkça bütün o araştırmaların, düşünceler,
vargılar, görüş ve değerlerin pek bir anlam ifade etmeyeceğidir. Kendini tanıma, kendimizin
bize andan ana ne olduğumuzu gösteren ilişki içinde farkında olduğumuz zaman
gerçekleşir. Sonuçta, ne kadar öğrenmiş ya da ne kadar sınırlı olursa olsun zihin, bilinçli ya
da bilinçsiz, sınırlı ve şartlanmıştır ve bu şartlanmanın uzantıları da hala düşünce alanı
dahilindedir. Dolayısıyla özgürlük bambaşka bir şeydir o halde önemli olan, kendini tanımak,
kendini ilişki aynasında görmektir. Kişinin kendisini bir sapma olmaksızın, görüntüyü kırıp
bükmeden gözlemlemesi çok güçtür, çünkü bizler eğip bükmek, saptırmak, mahkum etmek,
kıyaslamak, yargılamak üzere eğitildik. Ama eğer zihin kendisini kırıp bükmeden gözlemleme
yetisine sahipse (ki sahiptir), o zaman, bunu tecrübe edecek olursanız, zihnin şartlarından
kurtulabildiğini göreceksiniz. Kendini tanıma ile zihin bütün şartlanmalardan özgürleşebilir
ve bu bir zaman sorunu değildir. Şartlanmadan özgürleşme, şartlanmamış bir zihnin gereğini
gördüğümüzde gerçekleşebilir ancak. Kontrol altında tutulan zihin sakin bir zihin değil,
durağan bir zihindir. Zihin ancak kendi düşünüşünün bütün sürecini anladığında sakindir,
dingindir. İşte o zaman öteye geçmek mümkün olur.”
“Kendini bulmak kusursuz zihinsel dengeyi kurmaktır'' dense de, şimdi Sokrat'ın
Clokon'a yönelttiği soruyu hatırlarsak: "İşitmek istemeyenleri inandırabileceğini söyleyebilir
misin?"
Kendini bilmek, davranışlarının farkında olmak, bilinçlenme, eline, beline, diline sahip
olmayı da içeren çok çetin bir yoldur. Gerçekten kim olduğunu bilmek, kişisel mikro
kozmosun enginliğini tanımayı içeren bir bilimdir. Kozmos sürekli genişler; dolayısıyla sonu
olan bir bilim de değildir. Amaç hakikati aramaktır, yolda olmaktır. Karl Jaspers şöyle der:
“Felsefeyi felsefe yapan hakikati aramasıdır, ona sahip olması değil...”

6.3. İslam Kültüründe “Kendini Tanımak”
Sırf Socrates değil tabii ki, Hz. Muhammed’den günümüze kadar birçok insan bununla
ilgili tarihe kaydolan özdeyişler kullanmışlardır.
Farabi, ilmin amacının ondaki bilgileri pratiğe taşımak olduğunu, bunu yapmayan
kişinin faydasız bilgiyle uğraşacağını, kişinin pratiğe taşıdığı bilgiler nispetinde kendisi
olacağını, hak ve hakikate kavuşacağını belirtir...

Resim 64. Yorumsuz..
İmam Gazali, kişinin kendisini bilmesini “maddi varlığını ve dünyevi
ihtiyaçlarını” kavraması olarak görmez. Bu bir bakıma kozmik yapı içinde kişinin nedenlere
bir cevap vermesi, bunun üzerinden de Hakk’ı anlamasıdır.
Doğru bilgi, insanın evrim yolunda donanacağı bilgidir. Kendini biliş; içimize
seyahattir ve kendini bilip, bulmak gibi zıtlıkların bir bütün olduğunun idrak edilmesidir.
Nefis muhasebesini objektif şekilde yapabilmektir. Bu aşamalardan geçen birey, vicdanını
tesis etmiştir. Artık yaşam tarzını değiştirecek ve kendi için yaşama lüksünü bir yana
bırakarak, ölçülü, adil ve dengeli biçimde insanlık için de çalışmaya başlayabilecektir.
Çağımızın bir düşnürü şöyle der: ”Kendini arayış ve bilme bir nevi yaşarken yapılan
insan mühendisliğidir, mükemmel insana; İnsan-ı Kamil'e ulaşmayı hedefler. Ölçülü olmak,
kişinin kendini bilmesi, nefsini terbiye etmesi, her an davranışlarında aşırılığa kaçmaması
anlamını taşır. İnsan-ı Kamil olmaktır, O'nunla bir olmaktır. Kamil İnsan, ölçülü olma halini
hayatının her anında göstermelidir. Kendini bilir, gördüğünü güzel görür, güzel düşünür,
güzel söyler.”
İlk İslam filozoflarından El-Kindi, kişinin kendini bilmesi üzerine hususiyetle
durmuştur.
İşte bize birkaç örnek:
 “Ben göklere ve yere sığmam. Fakat mü’min kulumun kalbine sığarım.” Hadis-i
Kudsî
 “Kendini bilen Rabbini bilir.” Hz. Muhammed
 “Sen kendini ufak bir nesne sanırsın, oysa sende koca bir cihan dürülmüştür.” Hz.Ali
 “Kendinden kendine sefer eyle.” Hz. Mevlana
 “Sen, kendini ufak bir nesne sanırsın, hâlbuki sende koca bir cihan dürülmüştür.” Hz.
Ali
 "Kendinden kendine sefer eyle" Hz. Mevlâna
 "Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku. Yoksa hayvan ve câmid hükmünde insan
olmak ihtimali var.."
 "Ben!.. Ben!.." diye yazdımsa da sensin yine ol Ben, / Hiçten ne çıkar, hem bana
benlik yine senden."
 "Bütün eşya ve eflaki senin için yarattım, Habibim" fermanına, "Ben de senin için
onların hepsini terk ve feda ettim" diye verilen cevab-ı Hazret-i Risaletpenahi..
 Lütf u kahrı şey-i vahid bilmeyen çekti azap, / Ol azaptan kurtulup sultan olan anlar
bizi, Niyazi-i Mısri

Resim 65. Yorumsuz..
“Gerçek yolculuk, kendine yapılan yolculuktur” Simurg
“İnsan sırrı arar, Sır ise kendisi'ndedir..” Hz. Ali
'“Nârın da hoş, nurun da hoş” Yunus Emre
“Ancak kahırda gizlenmiş lütfu veyahut lütuf içindeki kahrı çok az kişi anlar” Hz.
Mevlânâ
 “Hoştur bana Senden gelen / Ya gonca gül yahut diken. / Ya hil’atu yahut kefen, /
Lütfun da hoş, kahrın da hoş” Aziz Mahmud Hudayî
 “İlacın kendindedir farketmiyorsun, İlletin kendindendir görmüyorsun, / Zannedersin
ki sen küçük bir parçasın, Halbuki sen büyük bir alem saklarsın” Hz. Ali






q
Resim 66. Yorumsuz..
Peygamber Efendimiz, Hz. Muhammed (SAV) şöyle buyurmuşlardır: “Kendini Bilen
Rabbi'ni Bilir"..
Bu deyiş var oluş kadar eskidir ve her yolda her yolcuya söylenen en önemli nasihattir.
Sokrat’ın hep söylediği “Kendini bil” mottosu (özdeyişi) ile Hz. Muhammed’in “ Kendini
bilen Rabbini bilir” sözü bize “kendini bilmenin” durağan bir olgu olmadığını göstermektedir.
Yani insanoğlu her an yeni bir bilmeye gebedir. Bu dinamik bir süreçtir.

Resim 67. Yorumsuz..
İbn-i Arabî “Âlem Hakk’ın gölgesidir” demiştir. İyi ve kötünün aslında aynı olgunun
sıcak ve soğuktaki dereceleri olması gibi, mikro ve makro kozmosun birliği gibi, içimize
seyahati ve kendini bilip bulmayı öğütler. Vahdet-i Vücut’cu Hallac-ı Mansur şöyle
demektedir:
“Gerçek olan Bir’dir”
“Kendini Bilen, Rabbini Bilir”
Kendini bilmek, tanımak; haddini de bilmektir. Kendini bulma arayışıdır, hatta
kendinde onu bulma onu aramadır ve onu vicdanında bulunca, o birlik ile bütünleşme kendini
ona vermektir. Kendini bilmekle ilgili bazı sözler şöyledir:

Resim 67. Aşık Veyselden.. Yorumsuz..
Ne istediğini bil, kendi sınırlarını ve zayıflıklarını bil, diğer insanların seni nasıl
algıladıklarını bil, kendi isteklerinin ve niyetlerinin farkında ol demektir kendini biliş.
Kendini biliş gerçeği arayıştır ve gerçeği aramayan iki varlık vardır. Biri, tam gerçeğin içinde
olduğundan “alim ama mütevazi insan”, diğeri de gerçeklerin tam dışında olduğundan
''mağrur vede cahil insan'' dır.

Resim 68. Yorumsuz..
Kendini bilmeyen, kendisinde hatta aramayan kişi yaşamını da boşa geçirmiş, eserini
verememiş ve kendini gerçekleştirememiştir.
Çağımızdan bir düşünürümüz bu durumu şöyle izah eder “İnsanın hayattaki en büyük
başarısı kendi kendisi ile baş edebilmesidir”
Kendini Bilmek, insanın kendisi hakkında her yönüyle sorgulama yapmasıdır.
Sorgulama yapmak, kendini arayan keşfetme yolunda çabalayan varlık için ayna vazifesi
görmektedir.

Resim 68. Yorumsuz..
Kendimizi sorgulamak objektif bakış açısıyla kendimizi karşımıza alarak noksan
taraflarımızı tespit etmeye gayret sarfetmek, kendini tanıma ve bilme çalışmalarında çok
faydalı ve tekamül ettirici bir etkendir.

Resim 68. Yorumsuz..
Önemli olan nokta, kendi noksan taraflarımızın tespiti ve bunların gelişme yolunda
düzeltilmeye çalışılmasıdır. Ruhsal kendini çözümlemenin amacı düşüncelerin gürültülü
akışını susturmak, böylece bilgiyle sokulmak, onun sessizliğini canlandırmak, insanın normal
şuuru ile oluşan gizemli ve her şeye kadir gerçeklik arasında bir ilişki kurmaktır.
Kendini bilmek bir süreç olarak değerlendirilirse aşamaları aşağıdaki gibidir:






Kendini tanımak,
Aradığını nerede bulacağını bilmek,
Bulduğunun değerini fark etmek,
Bulduğunu kendisiyle zenginleştirmek,
Aradığınızı bulmak için bedel ödemeyi göze almaktır.

Resim 68. Yorumsuz..
Yaşamı sorgulamaya, düşünmeye, kendimizi tanımaya, bilmeye başlayınca, yeni bir
kavrama bağlanırız. Bu da, sonuçta bizi içten dışa değiştirir.

Resim 68. Yorumsuz..
Her insan kendini bilmek için uğraş vermeli, kendini bilmenin dışında kendisinden
daha mükemmel olduğunu sezdiği bir oluşuma ulaşabilmeye çalışmalı ve kusursuz olanla
bütünleşebilme çabası içinde olmalıdır.
Kendini bilmenin ulaştıracağı bilgeliği anlatan Fars dörtlüğü şöyledir:
O ki, bilmiyor ama biliyor bilmediğini; çocuktur, onu eğitin/yetiştirin.
O ki, bilmiyor ama bilmiyor bilmediğini; cahildir, ondan uzak durun.
O ki, biliyor ama bilmiyor bildiğini; uykudadır, onu uyandırın.
O ki, biliyor ama biliyor bildiğini; bilge kişidir, onu izleyin.

Resim 68. Yorumsuz..
Kişinin kendisi olabilmesi için ilk şart, kendisini bilmesidir. Kendini bilmek, bütün
büyük medeniyetlerin, inançların en önemli önermelerinden birisidir...Buradaki kendini
bilmek, sadece had bilmek, acizliğinin farkına varmak değildir; durmadan okumaya,
anlamaya, ibrete çağrılan bir aklın, bilgeliğin verileri üzerine inşa edilecek bir kendiliktir.

6.4. Kendini Bilmek
Sorumluluk duygusu nedir, az çok hepimiz biliriz. Düşüncelerimizi, önyargılarımızı
bilmek, tutum ve davranışlarımızı bunları bilerek ortaya koymak ve bunun tüm
sorumluluğunu üstlenmek demektir
İşte, “Kendini Bilmek” sorumluluk duygusunun bu tanımından ibarettir.
 “Kendini Bilmek”, davranışların ve oluşturduğu etkileri farkında olmak, bunları
kontrol etmek, sonuçlarını bilmek ve kabullenmektir...
 “Kendini Bilmek”, bir bilimdir. Amacı hakikati aramak olan bir bilim…
 “Kendini Bilmek”, nefsin terbiye edilmesidir. Bedendeki ihtirasın, cehaletin,
taassubun, nefretin, her türlü uç duyunun kotrol edilmesidir…
 “Kendini Bilmek”, zıtlıklardan dengeye ulaşmaktır.
 “Kendini Bilmek” , ne istediğini bilmek, kendi sınırlarını ve zayıflıklarını bilmek,
kendi isteklerinin ve niyetlerinin farkında olmak, etrafında olup bitenlerin farkında
olmak, her alanda farkında oluşunun derecesini artırmak demektir.
 “Kendini Bilmek,” kendi iç kaynaklarımızın; yani yeteneklerimizin, becerilerimizin,
hislerimizin, duygularımızın, inançlarımızın, düşüncelerimizin, zayıf ve güçlü
yönlerimizin farkına varmaktır.
 “Kendini Bilmek”, iyiye, doğruya, güzele ulaşmaktır.
 “Kendini Bilmek”, hem özgürlüğüne kavuşmak, hem de kendini iyi yönetmek
demektir.
 “Kendini Bilmek” , kendi vicdanında Allah’ın tecelli ettiğini idrak etmektir.
 ”Kendini Bilmek,” başkasınıda tanımaya adım atmış olmaktır. Kendini ve başkasını
tanıyan kişi de zaten hayatın anlam ve manasını bilmiş olur.

Resim 69. Yorumsuz..
Kendimizi bilmek, aradığını nerede bulacağını bilmekle, bulduğunun değerini fark
etmekle ve onu kendisiyle zenginletirmekle mümkündür. Durağan bir olgu değildir,
dinamiktir, onun için atılan her adım zorlu bir süreçtir, büyük bir azim ve kararlılık gerektirir.
Bunun için bir bedel ödemeyi de göze almak gerekir.

İnsan kendini tanımayı gaye edindiği zaman bu iştahı giderek artar. Her an, yeni şeyler
için kendi kendine sorular sormaya ve onların cevabını aramaya başlar.










“Niçin yaşıyorum?”
“Hayatın amacı nedir? Ne anlamı vardır?”,
“Var oluşumun bir sebebi var mı?”
“Hayatımda hangi kararları almış olsaydım şimdi arzu ettiğim yerde olurdum?”
“Hayatımı ben mi yönetiyorum?”
“Diğer insanlara göre daha iyi yaptığım şeyler var mı?”
“Davranışlarım mantıklı mı yoksa duygulu mu?”
“Yardımsever ve cömertmiyim yoksa çıkarcı mı?”
“Huzur’dan ne anlıyorum?”

ve bunun gibi yüzlerce sual.

Resim 70. Yorumsuz..
Bu soruların cevabını bilemeyenler için hayatım, sorumsuzca ve şuursuzca sürmekte..
Kendi içine yönelmeyen, kendini keşfetmeyen insan, hayatını anlamdıramaz.
Bu sorulara gerçekçi cevaplar verildiğinde insanı harekete geçirecek sonuçlara
ulaşılacağı görülecektir.
Bu soruların cevabını bulmak iyi insan olmak için de ilk kuraldır. Kendini tanımaya
gayret eden bir birey, önce kendi varlığına ve daha sonra kendinden hareketle hayata bir
anlam bulma yolunda ilerler.

Resim 71. Yorumsuz..
İyi bir insan nasıl olunur? (Felsefenin aradığı önemli bir sualdir)
Düşüncelerini tartabilmek ve tanıyabilmek, insan olmanın bir sonucudur.
Düşünen insan, bulunduğu ortamda kendisine hakim olan insandır.
Bulunduğu ortama hakim olan insan, bulunduğu ortamı iyileştirmek isteyen insandır.
Bulunduğu ortamı iyileştirmek isteyen insan, diğer insanlara yardım eden insandır.
İnsanlara yardım etmek isteyen insan, diğer insanların da düşüncelerini tartabilmesi ve
tanıyabilmesi için yol gösterici olur.
 Düşücelerini tartabilen ve tanıyabilen insan, kendisini tüm doğrularıyla ve yanlışlarıya
yansıtabilen ve yanlışlarını düzeltmeye çalışan insandır…






Ezoterik öğretilerde hiçbir zaman bir “Son Söz” veya “Bu Budur!” yoktur. Bizler
okuyacağız, düşüneceğiz ve düşüncelerimizi aktarmaya çalışacağız. Kendini bilmeye,
bulmaya, kendini yetiştirmeye çalışacağız. Kendimize yatırım yaparak, hata ve kusurlarımızı
görüp bunları düzeltmeye çalışacağız.
İnsanlık olarak amacımız; aydın, çağdaş, düşünen, sorgulayan, aklını kullanan, gönlü
sevgi dolu, alçak gönüllü, çalışkan ve erdemli bilge birer birey olmaktır. Bu gayret ömür boyu
sürecektir.

6.5. Son Sözler
Kendini, kendine sunmayan..
Başkasını bulabilir mi?
Kaçmayalım kendimizden..
Bulalım onu, o bizi terk etmeden..

Zat-ı Hakta mahrem-i irfan olan anlar bizi
İlm-i sırda bahr-i bipayan olan anlar bizi.
Bu fena gülzarına bülbül olanlar anlamaz,
Vech-i baki hüsnüne hayran olan anlar bizi.
Dünya vü ukbayı tamir eylemekten geçmişiz,
Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi.
Biz şol abdalız bıraktık eğnimizden şâlımız
Varlığından soyunup üryan olan anlar bizi.
Kahrı lütfu şey-i vahid bilmeyen çekti azap,
Ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi.
Zahida ayık duruken anlamazsın sen bizi,
Cür’ayı safi içüp mestan olan anlar bizi.
Arifin her bir sözünü duymağa insan gerek
Bu cihanda sanmanız hayvan olan anlar bizi.
Ey niyazı katremiz deryaya saldık biz bugün,
Katre nice anlasın umman olan anlar bizi.
Halkı koyup la mekan ilinde menzil tutalı,
Mısriya şol canlara canan olan anlar bizi.
Niyazi Mısri

Uygulamalar

 Kendimizi tartabiliyuz..

 Hissiyatlı olduğumuz zamanlar, frene basabiliyor muyuz..

 Sinirlerimize hakim olabiliyor muyuz..

 Hülasa, olmamız gerektiği gibi olabiliyor muyuz..

Uygulama Soruları

1. Batı felsefesinde Kendini Bilmek kavramını açıklayınız.
2. Gnothi Seauton kavramını açıklayınız.
3. Vitriol Yaklaşımını açıklayınız.
4. İslam Medeniyyetin, etik değerler ne ölçüde yansımıştır, araştırınız.
5. İslam Kültüründe kendini kontrol edebilme mekanizması ne şekildedir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kendini bulan, her şeyi bulur. Kendini kaybeden, bulsa bulsa, başına bela bulur.

Bölüm Soruları
1. “İlim, ilem bilmektir, İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, Ya nice
okumaktır” mısraları kime aittir?
a) Yunus Emre
b) Pir Sultan Abdal
c) Hz. Mevlana
d) Hz. Süleyman
e) Hacı Şaban-ı Veli

2. “Kendini bil, bu yolla Allah’ı da bilirsin” diyen düşünür kimdir?
a) Charlie Chaplin
b) Aziz Austin
c) Pisagor
d) Lao Tse
e) Pythagoros

3. “kendini tanı, o zaman evreni ve başkalarını tanıyacaksın” diyen hangi
filozoftor?
a) Platon
b) Sokrat
c) Aristo
d) Farabi
e) İbn-i Sina

4. “Felsefeyi felsefe yapan, hakikati aramasıdır” diyen filozof kimdir?
a)
b) Aristo
c) Platon

d) Karl Jaspers
e) Clokon

5. “Toprağın içine gir, oradaki gizli hazineyi keşfet.” anlamına gelen mana nedir?
a) Da Vinci Şifresi
b) Sorkat Yasası
c) Vitriol Yaklaşımı
d) Jiddu Kehaneti
e) Eflatun Felsefesi

Cevaplar: 1.A, 2.E, 3.B, 4.D, 5.C

7. KONUŞMADA ETİK ve EDEP

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Konuşmada Etik ve Edep
7.1.1. Alışkanlıklardan Kaynaklanan Davranışlarla İlglli
Konuşma Yanlışları
7.1. 2.Söyleyiş Tarzıyla İlglii Konuşma Yanlışları
7.1.3. Konuşma Kurallarını Bilmemekten Kaynaklanaan
Yanlışlıklar
7.2. Güzel Bir Nükte
7.3. Konuşma Unsurları ve Konuşma Sanatı
7.3.1. Fesahat
7.3.2. Belağat
7.4. Konuşmanın Gücü: Hitabet
7.5. Konuşma Hakkında Güzel Sözler

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
 Konuşma sırasında yaptığım bir hata var mı?

 Alışkanlıklarım arasında fena bir hasletim mar mı!

 Fesahat ve Belağat nedir ve esasları nelerdir?

 Hitabet sanatı nasıl bir olgudur?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Hatırlamak

Konuşmada Edep

Konuşurken uymamız
gereken edep kurallarını
hatırlayabilmek

Konuşmada Edep

Fesahat kavramını
açıklayabilmek

Okumak

Konuşmada Edep

Belağak kavramını
öğrenebilmek

Okumak

Konuşmada Edep

Hitabet sanatını
kavrayabilmek

Konstantre olmak

Anahtar Kavramlar

Konuşmada Etik ve Edep
Konuşma Yanlışları

Giriş
Bu bölümde, konuşmada etik, edep; konuları ile konuşma yanlışlıkları vb.
hususular paylaşılacaktır.

7.1. Konuşmada Etik ve Edep
Güzel konuşma; yerine, zamanına, kişisine uygun olarak yapılan konuşmadır. Neyi,
nerede, ne zaman, kime nasıl söyleyeceğini bilen bir kişinin güzel konuşmayla ilgili önemli
bir problemi yok demektir. Hazırlıklı veya hazırlıksız herhangi bir sözlü anlatımın güzel ve
etkili olması, konuşma yanlışları yapılmamasına bağlıdır. Şu hâlde, güzel konuşmayı içinde
konuşma yanlışlarının olmadığı sözlü anlatım şeklinde tanımlamak da mümkündür.
Konuşma yanlışları çevreye, eğitime, dilin kurallarını bilme seviyesine, alışkanlıklara
ve kişiye göre değişmekle birlikte bunları;
 Alışkanlıklardan kaynaklanan konuşma yanlışları,
 Söyleyiş tarzıyla ilgili konuşma yanlışları,
 Konuşma kurallarını bilmemekten kaynaklanan konuşma yanlışları, olmak üzere üç
başlık altında toplayabiliriz.

7.2. Alışkanlıklardan Kaynaklanan Konuşma Yanlışları
Kişinin kendi çevresindeki diğer insanlarla (sözlü olarak) sağlıklı bir iletişim
kurmasında alışkanlıklarının ve anlayışının payı büyüktür. Can çıkmadan huy çıkmaz.
Atasözünde güzel bir şekilde ifadesini bulan bu gerçeğin güzel konuşma ile çok yakından
ilgisi vardır. Çünkü aşağıda bazılarını sıraladığımız olumsuzlukların pek çoğu kötü huylar ve
alışkanlıklarla ilgilidir.
Kibirlenmek
Kişinin kendini diğer insanlardan üstün görmesi, onlara tepeden bakması,
gururlanması demektir. Kibirli insanlar, ister istemez bu huylarını konuşmalarına da
yansıtırlar. Başkalarına saygı göstermedikleri için kendileri de saygı görmezler. Toplum
içinde sevilmeyen bu kişilerle kimse muhatap olmak da istemez.

Resim 73. Kibirin bir hakikatı yok
“Hep ben bilirim, sen bir şeyden anlamazsın, en iyisini ben yaparım, o da bir şey mi,
benim dediğim doğrudur” tarzındaki ifadeler kibirli insanlara özgü sözlerdendir.
İlgisizlik
Kibirli insanlar kendilerinden başka kimseye önem vermedikleri için çoğu zaman
muhataplarını dinlemezler, yerli yersiz sorularla ilgisizliklerini de göstermiş olurlar. Böyle bir
davranış, kişinin kendisine ve karşısındakine saygısızlığının da bir göstergesidir.

Konuşanın sözünü kesmek
Birisi konuşurken araya girmek, sorular sormak, sabırsızlık göstermek, itiraz etmek
sözü kesmeyle ilgili bir davranış yanlışıdır. Birini dinlerken anlaşılmayan hususlar olabilir.
Bunlar, kişinin sözünü tamamlaması beklendikten sonra uygun bir dille sorulmalıdır.
Özellikle televizyonlardaki bazı tartışma programlarında muhatapların birbirlerini
dinlemeyerek bir an önce kendi söyleyeceklerini bitirme yarışına girmeleri sırasında
sergiledikleri tutum, bu konunun ilginç örnekleri arasındadır. Böyle bir anlayışla yapılan
tartışmanın seyirciler tarafından beğenilmeyeceği de bir gerçektir.
Kendini yetersiz görmek
Kendini beğenmek kadar olmasa da kendini yetersiz görmek de bir davranış yanlışıdır.
Çünkü başarılı bir konuşmanın temelinde kendine güven duymak vardır. “Ben yapamam, ben
bilmem, ben bu işin üstesinden gelemem” gibi yanlış telkinler kişiyi başarısızlığa sürükleyen
olumsuzluklardandır.
Alay etme alışkanlığı
Başkalarını hafife alarak onları toplum içinde güç duruma düşürmek, kişilerin fizikî
yapıları için hoş olmayan sıfatlar kullanmak, birtakım eksiklikleri güzel olmayan bir üslûpla
söylemek alay etme alışkanlığıyla ilgilidir. “İstediğini söyleyen istemediğini işitir.” sözünü
her zaman hafızada tutmakta yarar vardır. Aşağıya aldığımız Mehmet Âkif’in şu nüktesi
uygun bir örnek olacaktır:
Bir toplantıda sonradan görme gençlerden biri aklınca Âkif’i küçük düşürmek için
alaylı bir sesle:
— Üstat, siz baytardınız değil mi, diye sorar.
Âkif gayet sakin, cevabını yapıştırır:
— Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?
Boşboğazlık
Söylenmemesi gereken bir sözü yerli yersiz söyleme alışkanlığıdır. Böyle kişiler iyi
niyetli bile olsalar toplum içinde yalnız kalmaya mahkûmdurlar. Çünkü bunların çevresindeki
insanlar şimdi bu yine bir boşboğazlık yapacak diye âdeta diken üstünde olurlar. Aşağıdaki
fıkrada bir boşboğazlık örneği vardır:
Kulaklarının büyüklüğüyle ünlü Galileo’ye edepsizin biri:
— Üstat, kulaklarınız bir insan için biraz büyük değil mi, demiş.
Galileo:
— Doğru, demiş. Benim kulaklarım bir insan için biraz büyük; ama seninkiler de bir
eşek için fazla küçük sayılmaz mı?
Gevezelik: Bir anlamda başkalarına konuşma hakkı tanımayan, ilgili ilgisiz sürekli
olarak ben konuşayım, bu konuya bir açıklama da ben getireyim anlayışıyla sözü gereğinden

fazla uzatan kişilerin ortaya koyduğu bir davranış yanlışıdır. Geveze insanlar, çoğu zaman
ölçüyü kaçırarak dinleyenleri sıktıkları için toplum tarafından sevilmezler.

Resim 74. Yorumsuz..
Usulsüz eleştiri yapmak: Başkalarına ait düşüncelere her zaman katılma gibi bir
zorunluluk olmamakla birlikte katılmadığımız fikirlerle ilgili eleştirileri de söylemenin uygun
bir yolu vardır. Sıra gözetilmeden, saygısız bir üslûpla, kaba sözlerle yapılacak eleştiri, elbette
konuşma kurallarını bilen, aydın bir insanın sergileyeceği tavır değildir.

Resim 75. Yorumsuz..
“İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır..” sözündeki incelik, ölçü olarak alınabilir.
Yapmacıklık

Kişinin tavırları, kıyafeti, konuşmaları, anlayışı, düşünceleri; yetiştiği ortamla, aldığı
eğitimle, kültürle uyum içinde olmalıdır. Mevlânâ’nın ifadesiyle kişi ya olduğu gibi
görünmeli ya da göründüğü gibi olmalıdır. Aksi hâlde insan, bülbülü taklide çalışan karga
gibi gülünç bir duruma düşer. Bu sebeple yapmacık tavırlardan vazgeçmek gerekir. Zaten
konuşmada inandırıcı olmanın yolu da samimiyetten geçmektedir.

Resim 76. Yorumsuz..
Bencillik
Sürekli olarak kendi nefsini ön plânda tutan, hemen her işte kendi çıkarları
doğrultusunda hareket eden, hep ben kelimesiyle kendinden bahsetmek isteyen kişilerin
ortaya koyduğu davranış şeklidir. Bu anlayıştaki kişilere güvenilmez. Bunlarla kolay kolay
arkadaşlık kurulmaz. Basit bir şekilde örneklersek, bir ekmeği bölüşmek gerektiğine bir
bakınız, arkadaşınız ekmeğin ne kadarını size ne kadarını kendisine ayırıyor. En küçük bir
menfaat söz konusu olduğunda bencillik kendisini gösterecektir. Kur’anı Kerim’de ben
zamirinin kullanılmadığını yeri gelmişken hatırlatalım.

Resim 77. Yorumsuz..
Övünmek
Kişinin diğer insanlardan farklı ve üstün yönlerini ön plâna çıkarmaya çalışması
övünmektir. Konuşma, başkalarına övünmek ya da başkaları tarafından övülmek düşüncesiyle
yapılmamalıdır. “Ali’nin boyu kısadır.” demenin “Ben ondan uzunum.” anlamına geleceği de
unutulmamalıdır.
Dedikodu etmek
Basit ruhlu insanların eğlencesi olan dedikodu, konusu kınama ya da çekiştirme olan
konuşmadır. Dedikoducu kişiler, birinin arkasından konuşarak onu kötülemeye çalışırlar,
kınarlar, kendilerinin öyle olmadığını anlatmaya çalışırlar. Fakat bu arada konuştukları kişiye
“Bak ben senin yanında falancayı nasıl çekiştiriyorsam seni de başkasına öyle çekiştiririm.”
mesajını verdiklerini unuturlar.
Kesin konuşmak
Başkalarının düşüncelerine saygı duymayan, kendi düşüncesini ister doğru ister yanlış
olsun kabul ettirmeye çalışan, kestirip atma alışkanlığında olan, hoşgörüye tahammülü
olmayan kişilerin ortaya koyduğu davranış yanlışlarından biri de kesin konuşmaktır. Özellikle
tam olarak bilinmeyen konular hakkında bu anlayışla fikirler yürütmek, haberler vermek,
zaman zaman kişiyi yalancı durumuna da düşürür. Meselâ, “Türkçe Sözlük’ün son baskısında
95.1 kelime vardır.” cümlesine ilâve edilecek “zannedersem, yanılmıyorsam, herhâlde” gibi
bir kelime kişiyi yanlış bilgi vermekten, yalancı durumuna düşmekten kurtaracaktır.

Resim 78. Türkçe’miz varken…
Sert konuşmak
Kişinin birilerine karşı kendini daima güçlü, haklı, kabadayı göstermek ister gibi bir
anlayışla ve sert bir ses tonuyla, birilerini tehdit eder gibi konuşması da bir davranış
yanlışıdır. Yanlış bir düşünce ne kadar kaba, sert bir üslûpla söylenirse söylensin doğru
olamaz, kişiyi haklı çıkarmaz, sadece konuşanın ne kadar kaba birisi olduğunu gösterir.

7.3. Konuşma ve Davranışlarda Edep
“Dilim, seni dilim dilim dileyim,
Başıma geleni senden bileyim! “
Yukarıdaki atasözünden de anlaşılacağı üzere dil öyle bir araçtır ki kullanmasını çok
iyi bilmek gerekir.
Ya yerinde ve çok güzel konuşmak gerekir yahut da susmak!
Dil hâkimiyetini kaybeden insanlar, oradan oraya çarpan acemi şoförler, yahit
rüzgarlara esir olan yapraklar gibidir.
Bu yüzden konuşma sanatının temel prensibinde de bu vardır:
Dili, edepli, güzel ve etkili kullanabilmek…

Şekil 79.

Yorumsuz..

Peki dili nasıl güzel ve etkili kullanabiliriz? Yani nasıl etkili ve güzel konuşabiliriz?
Aslında bu sorunun cevabı varoluşumuzla beraber açıklanmıştır.
“Dil” çok önemli.
“Yılanı deliğinden çıkaracak” söylemler ya da “Yılan dilli” olmak çok kapsamlı
bir ayırım.
“Dilini tutmak” ise olgun insan olmanın gereği.
Dedikodu yapmamak, yalana baş vurmamak, kimsenin ayıbını anlatmamak, kötü söz
söylememek, kimsenin onurunu kırmamak, gıybet etmemek ancak dili tutmakla mümkün.

Resim 80. Yorumsuz..
Dili iyi kullanmak, güzel söylemek ise başlı başına meziyet.

Yine de eski çağlardan beri insanlar bu konuyla ilgili çalışmalar yapmış, insanlığa
düzgün ve etkili konuşma yöntemlerini göstermeye çalışmışlardır. Bu yöntemlerden bazıları
şöyle sıralanabilir;
Dinleyiniz. Doğru, etkili ve güzel konuşmanın ilk şartı dinlemesini bilmektir. Siz
dinlemesini bilirseniz, bu alışkanlığın sirayeti yoluyla herkes dinlemesini bilir ve siz de
dinlenen bir konuşma yapabilirsiniz.














Konuşurken başkasının sözünü kesmemek ve gönül kırmamak,
Söz söylerken sonunu düşünerek konuşmak,
Faydası olmayan sözleri söylememek,
Muhataba (makam ve kişiliklerine) göre konuşmak,
Bir insanı medih ederken (methederken) ya da yererken (kötülerken) abartmamak
(aşırı gitmemek),
Büyüklerin yanında yüksek sesle konuşmamak,
Başkalarının aleyhinde konuşmaktan uzak durmak,
Ukâlalık, gevezelik ve boşboğazlık etmemek,
Alaylı konuşmamak,
Konuşurken ağız bükmemek, bilgiçlik taslamamak,
Yeminsiz ve yalansız konuşmak,
Söylenmemesi gereken bir sırrı başkalarına söylememek,
Her doğruyu her yerde söylememek.
Hülasa;
“Söz var iş bitirir, Söz var baş yitirir.”

Kim söylediği sözden pişman olmak ister; yahut konuşmasından dolayı olumsuz
sonuçlar doğsun ister?
İşte insan, diline hâkim olur ve onu güzel kullanmayı başarırsa pişmanlık ona uzak
durur, ayrıca çok büyük bir sermayeye de sahip olmuş olur. Hem öyle büyük bir sermayedir
ki kazancı daha çoğalır, çok olur…
Confucius, ne güzel söylemiş:
“Bütün pişmanlıklarım söylediğim sözlerden oldu. Söylemediğimden hiç pişman
olmadım.”
“Söylemediğim sözlerin sahibiyim. Fakat söylediğim sözlerin esiriyim.”
“Bazı sözleri söylemeye gücüm yetti, fakat söylediğim sözleri geri almaya gücü
yetmedi.”
“Az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktan sıksık pişman olunur.”
Kültür hazinemizdeki cevherlere bakarsak, bize söz deşmeyecektir:
 “Alçakça söylenen bir söze karşılık vereyim deme, çünkü o sözün sahibine onun gibi
daha nice düşük sözler vardır Cevabınıza yine onlarla cevap verirler” Hz. Ali
 “Belâ, insanın sözü üzerine gelir” Hadis-i Şerif

 “Bir güzel söz söyleme sanatı varsa bir de güzel anlama ve dinleme sanatı vardır”
Epiktetos
 “Çok bilenler konuşmaz, çok konuşanlar bilmez” Lao-Tse
 “Çok bilmeli, az konuşmalı, her soruya cevap vermemelidir” Martine Luther
 “Çok dinle, az konuş” Bias
 “Doğru sözü kimse sevmez” Cheov
 “En sevdiğim söz doğru olandır” Hadis-i Şerif
 “Güzel söz, sadakadır” Hadis-i Şerif
 “Her bildiğini söyleme, her söylediğini bil” Hadis-i Şerif
 “İnsan dilinin altında gizlidir” Hadis-i Şerif
 “İnsan konuşacağı şeyden kırk kat fazlasını bilmiyorsa konuşmamalıdır” Dale
Carnegie
 “Cevab-ül ahmak-is sükût” Said Nursi
 “Konuşmak bir ihtiyaç ama susmak bir sanattır” Madame De Stael

Şekil 81. Yorumsuz..
Özlü sözler:















Akıllılar, sözlerini altın tartan bir terazide tartarlar
Bazen susmak, söylenen bir sürü sözden çok daha fazlasını ifade eder.
Bin düşün, bir konuş! Bu daha iyidir..
Bir insana söz anlatmak için yakasını, paçasını tutmanız yersizdir
istemiyorsa, dilinizi tutun daha iyi olur.
Dilin cirmi küçük, cürmü büyüktür.
Dilin kemiği yok, ama kemiği kırar.
Dilin kemiği yok, nereye çevirsen oraya döner.
Dilini zapteden başını kurtarır.
Ilı sözle yılan ininden çıkar İri sözle kişi dininden çıkar.
İnsan, kulaktan beslenir.
İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyin.
Kelâm ile kemâli birleştirmek gerek.
Önemli olan anlatılan değil, anlaşılandır.
Önemli olan sözler değil, davranışlardır.

Sizi dinlemek

 Üslub-u lisan; Aynıyla insan.
 Zaruret-i kat'iyye olmadan, yılanlarla uğraşılmaz. "Cevab-ül ahmak-is sükût"
nev'inden, tenezzül edip onlarla konuşulmaz. Fakat buna dikkat edilmeli ki: Canavar
bir hayvana karşı kendini zaîf göstermek, onu hücuma teşci' ettiği gibi; canavar
vicdanı taşıyanlara karşı dahi dalkavukluk etmekle za'f göstermek, onları tecavüze
sevkeder.

7.4. Bir Nükte
Mevlana dervişleriyle yaptığı sohbeti bitirdikten sonra, bir derviş telaşla odaya girdi ve
heyecanla, uzaklardan gelen genç birisinin kendisini ısrarla görmek istediğini haber verdi.
Mevlana , ''Buyursun bakalım'' diye izin verdi. İçeriye orta boylu, cübbesiz, külahsız
ve sakalsız, çok sade giyinimli bir delikanlı girdi. Mevlana yerinden adeta bir ok gibi fırladı.
Bu zatı mana aleminden tanıyordu. Bu, kendisi gibi çağlara damgasını vuracak yiğit bir Hak
aşığı olan Yunus Emre idi. Heyecan ve hasretle kucaklaştılar.
Odadaki dervişler bu samimi karşılamaya bir anlam verememişti, ama ortamın manevi
yükünün yoğunlaştığını anlamakta zorlanmadılar... Daha sonra Mevlana ve Yunus Emre
Karşılıklı Dini Şiirler Söylediler. Bir Mevlana Söylüyor. Bir Yunus Emre Söylüyor.
Dervişlerde onları hayranlıkla izliyordu...
Yunus Emre ve Mevlana birbirini özleyen iki kardeş gibi yan yana oturdular...
Mevlana sordu ;
- Pek güzel, pek sade giyinmişsiniz. Üzerinizde hırkanız bile yok, üşümez misiniz ?
Yunus Emre şiirle karşılık verdi;
Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil,
Gönlün derviş eyleyen, hırkaya muhtaç değil
Mevlana beğendiğini belli eden bir hareket yaptı. Ve yine sordu;
-

Pek doğru söylersiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Nelerle meşgulsünüz? Ne yapar, ne
eylersiniz?

Yunus Emre yine şiirle karşılık verdi ;
Adımız miskindir bizim, düşmanımız kindir bizim
Biz kimseye kin tutmazuz, kamu alem birdir bize
Ben gelmedüm dava için, benim işum sevi içün
Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmağa geldüm !
Mevlana, Yunus Emre'ye Sordu;
-Biz dervişlerimize Tevhid'i öğretirken '' Bir elma iki ayna '' demiştik. Siz ne dersiniz?

Yunus Emre cevap verdi;
Tevhid imiş cümle alem
Tevhidi bilendir adem
Bu tevhidi inkar eden
Öz canına düşman imiş.
Mevlana, Yunus Emre'nin bir süre dergâhta kalmasını istiyordu.
-'' Evet, davetimizi kabul buyurursanız, çok memnun kalacağız.Hem de size
yazdığımız 6 ciltlik Mesneviyi okurduk'' dedi.
Yunus Emre kalktı, kapıya doğru yönelirken ilk kez şiirsiz konuştu;
-Ne kadar uzun yazmışsınız ! Çok emek ve gayret sarf etmişsiniz. Bize kalsaydı aynen
şunu söylerdik:
“Ete Kemiğe Büründüm, Yunus Diye Göründüm”…

Resim 82. Yorumsuz

7.5. Konuşma Hakkında Güzel Sözler












İnsanlar ne kadar az düşünürse, o kadar çok konuşur.
Önce düşün sonra söyle.
İnsan şişirilmiş bir tulum gibidir, ağzı açılınca söner.
Kimin söylediğine değil, ne söylediğine bak.
Öfkeli konuş göreceksin ki, pişman olacağın en güzel konuşmayı yapacaksın.
Söz yaş deriye benzer, nereye çekersen oraya gider.
Söze iyi başlayın iyi bitirin, arasını ne ile doldurursanız doldur.
İstediğini söyleyen, istemediğini işitir.
Saygısız ağız, anahtarsız açılır.
El yarası onar, dil yarası onmaz.
Yüz kelime ile ifade edilemeyen bir düşünceyi, ne söylemeli ve ne de yazmalıdır.

İnsanlara akılları ölçüsünde söyleyiniz.
Herkes ancak anladığını duyar.
Herkese anlayabildiği kadar söyleyiniz.
Dinlemekten akıl, söylemekten pişmanlık doğar.
Dilin söylediği iyi söz ise akarsu gibidir. Nereye akarsa orada çiçek açar.
Kelimeler değil onu söyleyen ağız önemlidir.
Laf bilirsen söyle, seni ibret alsınlar; laf bilmezsen sukut et, seni adam sansınlar.
Edebiyat, muhatabın anladığı dilden konuşmaktır.
İnsan çenesini tutunca, daha rahat nefes alır.
Dil pek keskin kılıçtır, kan akıtmadan adam öldürür.
Söz ilaç gibidir, gereği kadar sarf edilirse fayda verir. Fazlası zarardır.
Konuşmanın zamanını bilmeyen, dinlemenin zamanını da bilmez.
Tamimiyle doğru olsa bile, sert söz insanı yaralar.
Söz söyle alana, kulağında kalana.
Bakacağınız yüze, utanılacak söz söyleme.
Tereddüt edenin sözü kesilir.
Acı söz insanı dinden çıkarır, tatlı söz yılını deliğinden çıkarır.
Sözün bütün gayesi, anlaşmaktır.
Dilin kemiği yoktur ama, kemiği kırar.
Dil söyler saklanır, baş belaya katlanır.
Söylenecek yerde susmak, susulacak yerde konuşmak akıl hafifliğini gösterir.
Bir insanın zekâsı, vereceği karşılıklarla değil, soracağı sorulardan anlaşılır.
Cevabı doymak istemediğin soruyu sorma.
Kötü söz duyanları hep düşman eder,
Düşünmeden konuşmanın cezası, konuştuktan sonra, düşünmeye mahkûm
olmaktır.
 İnsanlar sadece söylediklerinden değil, söylemesi gerekirken söylemediklerinden
de sorumludur.
 Bir şey bilirsen konuş, seni alim sansınlar; bir şey bilmezsen sus, seni bilir
sansınlar.
 Söylediklerinizi duyurmak için, hiç kimsenin kolundan tutmayın, çünkü insanlar
sizi dinlemeye istekli değillerse, onları tutacağınıza çenenizi tutmanız daha iyi
olur.



























Kutadgu Billig, ne güzel söylemiş:
Ederse insanı söz sultan eder;
Ne yumruktan ne kılıçtan iz kalır,
İnsan ölür arkasından söz kalır.

Uygulamalar

 Konuşmalarınızda etik kurullara riayet ediyor muyuz?

 Konuşurken muhatabımıza karşı saygısızlık, hürmetsizlik yapıyor muyuz?

 Konuşurken, enpati kurabiliyor muyuz?

Uygulama Soruları

1. Konuşurken uymamız gereken etik kurallarını açıklayınız.

2. Alışkanlıklarımızdan kaynaklanan konuşma yanlışlıklarını açıklayınız.

3. Kibir ve alay etme gibi vasıfsızlıkların düçar edebileceği (düşürebileceği) hoş
olmayan halleri açıklarmısınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çok söz hamal yüküdür..
Yunus Emre

Bölüm Soruları
1. Kişinin kendisini başkalarından üstün görmesi, hangi kötü ahlakın işaretidir?
a) Tevazu
b) Hoşgörü
c) Mahviyet
d) Erdem
e) Kibir

2. Basit ruhlu insanların hastalığı olan ve çoğu zaman başkasını çekiştirmek ya
da kınamak şeklinde kendini gösteren zaafiyete ne ad verilir?
a) Sevmek
b) Övmek
c) Dedikodu etmek
d) Gururlanmak
e) Hoşlanmak

3. Kişinin diğer insanlardan farklı ve üstün olduğunu söylemesi ya da ima etmesi,
hangi hastalığa giriftar olduğunu gösterir?
a) Nezaket
b) Tevazu
c) Mahviyet
d) Övünme
e) İltifat

4. Sürekli nefsini ön planda tutan ve çıkarları peşinde hareket etme dürtüsünden
kurtulan, hangi hastalığını yenmiş olur?
a) Fedakarlık
b) Bencillik

c) Kibarlık
d) Adab-ı muaşere
e) Feraset

5. “İstediğini söyleyen, …….. işitir” özdeyişindeki boşluğu tamamlayınız?
a) İstemediğini
b) Gönlündekini
c) Kalbindekini
d) Aklındakini
e) Ruhundakini

Cevaplar: 1.E, 2.C, 3.D, 4.B, 5.A

8. KONUŞMA UNSURLARI ve KONUŞMA SANATI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Fesahat
8.2. Belağat
8.3. Hitabet

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Konuştuklarınız anlaşılıyor mu, hiç düşündünüz mü!
 Fasih bir konuşma nasıl yapabiliriz!
 Balağat kavramı nedir?
 Hitabet nasıl yapılmalı?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okumak ve uygulamak

Belağat

Balağat kavramını
anlayabilmek

Fesahat

Fasahat kavramını
açıklayabilmek

Okumak ve uygulamak

Hitabet

Hitabeti kavramını
öğrenebilmek

Okumak ve uygulamak

Anahtar Kavramlar

Belağat
Fesahat
Hitabet

Giriş
Bu bölümde, belağat, fesahat ve hitabet ilgili hususular paylaşılacaktır.

8.1. Fesahat
Fesahat (konuşmanın anlaşılması), açıklık ve netlik anlamına gelen bir kelimedir.
Fesahat, kelimede, kelâmda (konuşma, söz söyleme) ve mütekellimde (konuşmacıda) bulunan
bir vasıf olup güzel ifade ve açık konuşmayı ifade etmektedir. Kelimenin tenafür-ü
huruftan, garabetten ve kıyasa aykırı olmaktan salim olmasıdır.
Tenâfür-ü huruf, kelimenin dile ağır olmaması, telaffuzunun kolay olmasıdır. Yani
kelimenin telaffuzunun kolay ve kulağa hoş gelmesidir.
Kıyasa aykırı olmaması, dil kurallarına aykırı olmamasıdır. İfadelerin dilbilgisi
kurallarına uygun olması gerekir ki bu da belâğatın gereğidir.
Garabetten salim olması demek kimsenin anlamadığı ifadeleri kullanmamak
anlamına gelmektedir.
Kelâmın fesahati, ifadelerin fasih olması ile beraber, cümlenin tenâfür-ü kelimâttan
salim olması ve za’f-ı te’liften uzak olmasıdır. Tenâfür-ü kelimat, cümlede kullanılan
kelimelerin dile zor ve kulağa ağır gelmesidir. Za’f-ı te’lif ise kelimelerin nahiv, yani
dilbilimi kurallarına aykırı olmasıdır.

8.2. Belâğat
İyi konuşma sahipleri fesih ve beliğ konuşurlar. Onların konuşmasına doyum olmaz. O
kadar net ve berrak ifadeler kullanırlar ki, dinleyenler neredeyse kelimeleri sayabilirler ve
konuşmaları ezberlenmek istenir.
Belâğat, sözde ve konuşmada amaca ulaşmak ve ifade etmek istediğini doğru ve tam
olarak ifade etmektir.
Belâğat hem kelamın, hem de mütekellimin vasfıdır. Kelamın, yani sözün belağati, bir
ifadenin fasih, yani kusursuz olması, hem de muktezây-ı hâle mutabık olmasıdır. Yerinde ve
zamanında konuşmak belağatin gereğidir.
Muktezây-ı hal, yerine, makamına ve adamına göre konuşmak demektir.
Mütekellimin belâğati ise, konuşanın meramını muktezay-ı hale uygun açık ve net olarak
ifade etmesidir.
Konuşanın zevk-i selim sahibi, grameri iyi bilen, muktezay-ı hâli bilen, ortamı ve
muhatabı tanıyan, kıvrak zekâya sahip olması gerekir ki, ifadeleri fasih ve beliğ olsun.
Belagat ayrıca güzel, tesirli ve pürüzsüz söz söyleme sanatı ve ilmidir. Bu ilim iki
şekilde tanımlanmaktadır. Birincisi, sözün yapmacıktan ve zorlamadan uzak, kolay ve
anlaşılır olmasıdır. Yerinde adamına göre söylenen söz beliğ bir söz sayılır. İkincisi de, tesirli
ve duygusal olmasıdır. Bu ise ya kahramanlık veya duygularımıza hitap edecek şekilde olması
gerekir.
Belagat, bir ilimdir ki güzel konuşmayı öğretir. Belagat ilmi de üçe ayrılır. Birincisi,
“Meânî” denilen manaların nasıl daha güzel ifade edileceğinden bahseden ilimdir. İkincisi,
“Beyan” dediğimiz, maksadı açık ve daha güzel ifade etme tekniklerinden

bahseder. Üçüncüsü ise “Bedî” adı verilen sözü ifade ve anlam bakımından daha güzel
söylemenin metot ve yöntemlerini belirler.

8.3. Hitabet (Konuşmanın Gücü)
Sözcüklerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamayız.
Sözcükleri ne kadar uygun seçer, yerinde kullanır ve doğru ifade edersek,
karşımızdakilerle o denli başarılı ilişkiler kurarız. Bir kelimenin insan hayatını değiştirdiğini
çok görülmüştür. Yerinde ve zamanında kullanılan bir kelimenin ya da cümlenin ne kadar
önemli olayları çözdüğüne birçoğumuz tanık olmuşuzdur. Bazen tek bir cümle bile,
karşımızdakinin nasıl bir insan olduğunu göstermeye yeter. Bu nedenle konuşma, insan aklını
kullanma sanatıdır.
Kişinin konuşma biçimi, seçtiği sözcükler, onları kullanmadaki becerisi, konuşurken
takındığı tavır ve ses tonu çok önemlidir. İyi bir konuşmada, kullanılan sözcükler açık ve
yerinde olmalı, ifade edilmek istenen fikirleri tam verebilmelidir. Kendimizi başkalarına en
iyi biçimde anlatmanın ve başkalarını da en iyi biçimde anlamanın yolu dili iyi kullanmadan
geçer.
Konuşmaya başlamadan önce, mutlaka hedef belirlenmelidir. “Hedefi olmayan,
nereye nişan aldığını bilemez.” sözünü aklımızdan çıkarmamalıyız. Söz söylemek isteyen
kişi; konusuna hakim olmalı, konuya ait tüm verileri toplamalı ve fikirleri sırasına koyarak,
tetkik etmelidir. Söylenecek konu iyice kavranırsa, kelimeler ardından gelir. Söz söylemek
için, çok bilmeli ve kendisine güvenerek, rahat olmalıdır. Bilgi sahibi olunmadan, fikir sahibi
olunmaz. Zira insan, belleğinde bulunmadığı şeyleri izah edemez. Etkili konuşabilme, büyük
ölçüde bilgi ve genel kültüre bağlıdır. Kendisini önceden hazırlamayan insanlar, sohbetlerinde
hep aynı hikâye ve sözleri tekrarlamak suretiyle, konuşmayı çekilmez hale getirirler. Ayrıca,
her şeyi bilirim iddiasında bulunan ve bilgiçlik taslayan kişinin kafası, başkalarının fikirlerine
kapalıdır.
Tesadüfen önüne çıktığı mevzuları birer vesile yaparak ve bunları fırsat bilerek,
üzerinde uzun uzun konuşan kimseler, sıkıcı bir tablo sergilerler. Bazı insanlar boş boğaz,
saygısız, alaycı, itirazcı, kibirli, geveze ve dedikoducudur. Bazıları da toplum karşısında
konuşurken heyecanını kontrol edemez ve kendisine hâkim olamadığı için çabuk sinirlenir,
hiddete kapılır, doğru dürüst konuşamaz. Bu kusurlardan daima uzak durmalıyız.
Kullandığımız kelimeler, nasıl yaşadığımızı ve nasıl yaşayacağımızı belli eder. Konuşma bir
insanın kişiliğini, karakterini, kültürünü, terbiyesini ve eğitimini açıkça ortaya koyar. Bu
konuda atalarımız, “Sorma kişinin aslını, sohbetinden belli eder kendini” demişlerdir.
Konuştuğumuz kişiye, devamlı “anladın mı?, biliyor musun?, tamam mı?” gibi
sorular sormak, konuşma esnasında, sık sık “şey, eee” gibi kelimeleri kullanmak, insanı sıkar
ve antipati uyandırır. Anlamı bilinmeyen kelimeler kesinlikle kullanılmamalı, kelimeler tam
ve doğru telaffuz edilmelidir. Örneğin, “tavsiye” denilmesi gereken yerde, “tasfiye” gibi
yanlış ifade biçimlerini seçen bir kimse, çevresinde komik duruma düşer.
Konuşma mantıki bir sıra içinde, karmaşaya düşmeden, basit, açık ve net olmalı süslü,
gösterişli, aşırı el kol hareketleriyle desteklenen konuşma biçiminden sakınılmalıdır.
Özellikle, mahalli şive, argo ve benzeri konuşma biçiminden kaçınılmalıdır. Kelimelerin
kullanıldıkları yere ve duruma göre doğru vurgulanmasından, ses tonuna, nefesin kontrollü

kullanılmasından mimiklere ve kişinin kültürel birikimine kadar birçok özellik konuşmayı
etkiler.
İletişim bir başkasının dünyasına girip, onu anladığını hissetmek ve onunla güçlü bir
bağ kurabilmek yeteneğidir. Hangi kültürden olduğumuzun önemi olmaksızın, dışarıdan gelen
etkilere göre karşımızdakini anlayıp, onunla başarılı bir iletişim inşa edebiliriz. Önemli olan
meseleyi anlamaktır. Siz meseleyi anlamadıkça, onu başkalarına anlatamazsınız.
İki kişi konuşurken araya girmemeli ve gizli konuşmalar dinlenilmemelidir. Kapalı
yerlerde başkalarının duyacağı ve rahatsız olacağı şekilde konuşulmamalıdır. Sofrada
tiksindirici söz ve hareketlerden kaçınılmalıdır. Hasta ziyaretlerinde üzücü ve ölüm gibi
konulara girilmemelidir. Bu konuda atalarımız, “Asılmışadamın evinde ipten bahsedilmez”
demişlerdir.
İnsanlar arası ilişkileri düzenlemede yerinde bir konuşma, oldukça önemli etki gücüne
sahiptir. Konuşma biçimi ile insan ilişkilerini yönlendirip, olumlu veya olumsuz bir yere
sürükleyebiliriz.
İnsan ilişkilerini düzenlemede çok önemli olan konuşma biçiminin gerekli etkiyi
yapabilmesi, nerede, ne zaman ve nasıl konuşulacağını bilmeye bağlıdır.
Büyüklerimiz ve amirlerimizle konuşurken, ses tonumuz sakin olmalı, sitem anlamına
gelecek kabalıktan, el kol hareketlerinden ve yüz işaretlerinden sakınılmalıdır. Bir söz
söylemeden önce, gerek kendimize ve gerekse başkalarına zararı dokunup dokunmadığı
düşünülmelidir. Her nerede olursa olsun sorulara mutlaka yanıt verilmelidir. Konuşma, ilgi
çekici ve gerekli konuları kapsamalıdır. Sınıfta öğretmenin, adliyede hakimin, televizyonda
muhabirin sorularına sadece cevap verilmeli, soru dışı konular anlatılmamalıdır.
Ciddi ve resmi davranılması gereken bir yerde, aşırı samimi, kontrolsüz bir yaklaşımla
konuşmaya başlamak, kurumun kurallarını küçümseyen sözcükler seçerek konuşmak iletişime
zarar verir. Bu konuda atalarımız, “ İnsanın alnında karakteri yazmaz, hareketleri belli eder,”
demişlerdir. Bir tek cümle bile bize, muhatabın akıl yapısını, nasıl bir çevreden geldiğini,
hatta maksadını ortaya koyar.
Kiminle ve hangi ortamda, hangi kültürde iletişim kurduğumuzu göz önüne almak
gerekir. Konuşmacı, dinleyicilerin seviyelerine uygun ifade ve cümleler kullanmalıdır. İki
farklı duyum içinde olan kişilerin ahenkli bir iletişim kurabilmeleri için özel bir hassasiyet
gereklidir. Örneğin; yeni sohbete başladığınız kişilerle, genellikle aynı fikirde olduğunuz
konuları konuşmak daha yerinde olur.

Resim 83. Yorumsuz..
Konuşmada kendimizden ve geçmişimizden söz etmek yerine, karşımızdakinin iyi
taraflarından ve ondan edindiğimiz bilgilerden söz etmek daha uygun olur. Bu konuda
atalarımız, “Sen kendini anlatmayı bırak, onu davranışların anlatsın” demişlerdir.
Dinlemek, sosyal terbiyenin temel taşlarından biridir. Karşımızdakine itiraz etmeden
sükûnetle dinlemeli, ne demek istediğini anlamalı, sonra ona bazı sorular yönelterek söze
başlamalıdır. Doğru olduğundan emin olsak bile, kesinlikle fikirlerimizde ısrar etmemeliyiz.
Zira, görüşlerinde çok fazla ısrar edenler, anlaşabilecek çok az kişi bulurlar. Başkaları
konuşurken ne zaman söze katılıp katılmamak gerektiğini ayarlamak, fikrimiz sorulmadan
söze karışmamak gerekir. Bir insanın, nerede ve nasıl konuşacağını bilmesi kadar, nasıl
susacağını da bilmesi gerekir.
Dinleme, titizlik, dikkat ve özen üstüne kurulmalı, konuşana mümkün olan ölçüde ilgi
ve sevecenlikle yaklaşılmalıdır. Fikir ne kadar doğru olursa olsun, karşımızdakine seçme
hakkı tanımalıyız. Konuşmacının sözü kesilmeden sabırla dinlemeli ve konuyu iyice
anlamalıyız.
İnsanları anlamak, onları dinlemekle mümkündür. Gösterebileceğiniz en büyük
nezaket, dinlemektir. Konuşanı dinlerken, ayağı sallamak, masaya parmakla vurmak, kalemle
oynamak ve kağıt karıştırmak gibi rahatsızlık oluşturan durumlardan kaçınmalıyız. “İki dinle
bir söyle” atasözüne uymalıyız.
Eleştiride olumlu ve olumsuz yönler birlikte ele alınmalıdır. Yerinde, yumuşak,
anlayışlı ve hoşgörülü bir konuşma stiliyle sunulursa, eleştirinin yapıcı etkisi artırılabilir.
Başkalarının yaptığı dilbilgisi, kelime ve fikir yanlışlıklarını düzeltmeye kalkmamalı
ve bunları duymazlıktan gelmeliyiz. Zira,“Başkalarını kötülemekle sana iyi denilmez”
atasözünü unutmamalıyız.
Konuşma sanatının gerektirdiği yeterliliği kazanmış insanlar, aklını ve bildiklerini de
en iyi kullanan insanlardır. Bu nedenle, konuşma sanatını ve inceliklerini bilen,
düşündüklerinin hepsini söylemez. Fakat söylediklerini düşünür de söyler. Yerinde söz

söylemesini bilen, özür dileme gereğini duymaz. Bu konuda atalarımız, “Düşünmeden
konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer.” demişlerdir.
Düzenli, güzel ve etkili konuşanlar, muhatapları tarafından daima saygı görürler ve
sözleri ciddiye alınır. Rastgele konuşanlar, toplumda ciddiye alınmazlar ve çevresinde ilgi
görmezler.
Lafını ölçen, zaman ve zemine göre konuşmasını bilen, sabreden daima kazançlı çıkar.
Konuşma insan aklını kullanma sanatıdır. Konuşma sanatının gerektirdiği yeterliliği kazanmış
insanlar, aklını ve bildiklerini de en iyi kullanan insanlardır.
Konuşmanın dinleyiciler üzerinde yapacağı etki önceden hesaplanmalı, konuyla ilgisi
olmayan sözcüklerden sakınılmalı, az ve öz konuşulmalıdır. Bazen bir tek söz, insanı
uyandırır.
Kimi sözler vardır ki, tek başına bir kitap gibidir. Yerinde yapılan kısa bir konuşma,
yersiz yapılan uzun bir konuşmadan bin defa daha etkilidir. Bu konuda atalarımız, “ Kıymet
ve tesir, çok sözde değil, yerinde ve özlü sözdedir.” demişlerdir. Sözün en iyisi, kısa ve anlamı
derin olanıdır.
Yunus Emre bir dizesinde; çok söz hamal yüküdür diye söylemektedir. Yerinde
yapılan kısa bir konuşma, yersiz yapılan uzun bir konuşmadan bin defa daha etkilidir. Her
zaman herkesi memnun edemeyiz ama, nazik bir dille memnun edecek şekilde konuşabiliriz.
Tatlı dili olanların dostları her gün artar. Zira, kuru çeşmenin başına kimse gitmez. Tatlı suyu
olan pınarın başından kimse ayrılmaz. Unutulmamalıdır ki, öğrenilmesi gereken ilk dil, tatlı
dildir. Bu konuda atalarımız, “Kişinin kıymeti, dilinin altında ve kaleminin ucunda gizlidir.
Onu söz ve yazı ile açığa vurur.” demişlerdir.
Ne kadar bilirseniz biliniz, bütün bildikleriniz karşınızdakinin anladığı kadardır.
Anlamadığımız bilgiler bizim olamaz. Sözün bütün gayesi anlaşmaktır.
Eğer bizi anlamışlarsa, bu iyi konuştuğumuzun bir delilidir. Sözün en güzeli,
söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de, yararlandığı sözdür.
Son söz Yunus Emre’nin;
Sözünü bilen kişinin, yüzünü ak ede bir söz;
Sözünü pişir diyenin, işini sağ ede bir söz.
Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı;
Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz.
Kişi bile söz demini, demeye sözün kemini;
Bu cihan cehennemini, düzelte bir güzel söz.
Yunus Emre

8.4. Konuşma ve Söyleyişte Üslubu
Etkili ve güzel bir konuşmada konunun içeriği kadar söyleyiş tarzı da önemlidir. Neyi,
ne zaman, nerede, nasıl söyleyeceğini bilmeyen bir kişinin güzel konuşması çok zordur.
Herhangi bir isteğin ifadesinde, seçilen kelimelerin ve söyleniş tarzının kişiler
üzerinde farklı etkiler uyandıracağı unutulmamalıdır. Aşağıdaki cümleler, bu konuyu
örnekleyen özlü sözlerdendir:
Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz.
Yunus Emre

8.5. Konuşmayı Basitleştirmek
Konuşmanın etkisini azaltan ve ahengini bozan söyleyiş tarzıyla ilgili bazı yanlışlıklar
aşağıda sıralanmıştır:
Aynı kelimeleri tekrarlamak: Konuşma sırasında hiç gerekmediği hâlde kelimeleri
aynen tekrarlamak, dinleyenlerin dikkatini çekecek sıklıkta anlaşıldı mı, bilmem anlatabiliyor
muyum, binaenaleyh, çocuklar, efendime söyleyeyim, sana bir şey söyleyeyim mi, demem o ki,
evet, işin garip tarafı, sizin anlayacağınız, şey, şey yani... gibi sözleri tekrarlamak anlatım ve
söyleyiş güzelliğini bozar.
Söyleyiş yanlışları yapmak, anlamsız sesler çıkarmak: Güzel bir konuşmada vurgu
ve tonlamanın doğru yapılması kadar kelimelerin doğru telaffuzu da önemlidir. Bazen yanlış
söylenen bir kelime, anlamı bilinmeden kullanılan bir söz, konuşmacının eğitim durumu,
anlayışı, görgüsü... hakkında fikir vermeye yetecektir.
Başka dillerden Türkçeye giren kelimelerin söylenişine özellikle dikkat edilmelidir.
Aksi hâlde söylenmek istenenle söylenen birbirinden farklı olur: Aşık oldum ben sana. (aşık:
1. Ayak bileğindeki küçük kemiklerden biri, 2. Yapı çatılarında uzun mertek – Âşık oldum ben
sana.) Türkiye hala ayakta. – Türkiye hâlâ ayakta. (hala: babanın kız kardeşi)
Konuşmacı anlatacağını gevelemeden açıkça söylemeli, sözü gereksiz yere uzatarak
dolambaçlı yolları tercih etmemelidir.
Hatırlanamayan sözlerin yerine bilerek veya bilmeyerek aaa..., eee..., ııı... gibi
anlamsız sesler çıkarmak veya arada boşluklar bırakmak konuşmanın ahengini bozan diğer
yanlışlıklardandır. Biraz çaba göstererek bu olumsuzluğun önüne geçmek mümkündür.
Ses tonu, konuya ve konuşmanın yapıldığı yere göre ayarlanmalıdır. Gereksiz yere
bağırmak veya zor işitilen bir sesle isteksiz bir ses tonuyla konuşmak, sunuşun etkisini azaltır.
Argo sözleri kullanmak ve kaba konuşmak: Türkçe Sözlük’te; kullanılan ortak
dilden ayrı olarak aynı meslek ya da topluluktaki insanların kullandığı özel dil ya da sözcük
dağarcığı; serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz ya da deyim olarak tanımlanan argo özgünlüğü korumak gereken durumlar dışında- edebî dilde asla kullanılmamalıdır. Bir de
buna kaba sözler, küfürler eklenecek olursa konuşma, edep sınırlarının dışına taşar. Kendisine

ve çevresindekilere saygısı olan aydın bir insanın konuşmasında argoya ve kaba sözlere
rastlanmaz.
Güzel ve etkili konuşma kurallarını bilmeyen, bu konuda deneyimi olmayan, konuşma
sırasında yapılan yanlışlıkların neler olduğundan habersiz bir konuşmacının başarılı bir sunuş
yapamayacağı, konuşmasının yanlışlarla dolu olacağı muhakkaktır. Konuşmacı, karşılaştığı
kötü örnekleri kendisine devamlı ölçü kabul ederse başarılı olamaz.
Muhatabı Bilmemek
Yerine, kişisine, zamanına ve konusuna göre nasıl konuşacağını bilmeyen bir şahsın,
asker arkadaşıyla konuştuğu şekilde amiriyle konuşmasını yadırgamamak gerekir. Konuşma
türlerini ve bunların özelliklerini bilmeyen bir konuşmacı, kime nasıl hitap edeceğini; panelde
nasıl, forumda nasıl, açık oturumda nasıl konuşulacağını bilmezse üslûp yanlışları yapacaktır.
Plansızlık
Bir dinleyici grubu önünde yapılan sunuş konuşmaları, konuşma plânı yapmayı
gerektirir. Konuşma plânı nedir, nasıl yapılır, plânda nelere dikkat edilir, süre ne
kadardır gibi soruların cevaplarını bilmeyenlerin yapacağı sunuş konuşmalarında,
plânsızlıktan kaynaklanan yanlışlıkların olması kaçınılmazdır.
Toplumda sevilmek ve sayılmak, kendini dinletmek, aranan bir kişi olmak, konuşma
kurallarını iyi bilmek ve bu kuralları başarılı bir şekilde uygulamakla mümkündür.

8.6. Nükteler
Ziya Paşa’nın meşhur “Terkîb-i Bend” şiirinde, yukarıda yer alan manalara ne de
veciz ifade edilmiştir:
Erbâb-ı kemâli çekemez nakıs olanlar
Rencide olur dîde-i huffâş ziyadan
...
...
Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde
...
...
Allah'a sığın şahsı halimin gazabından
Zîrâ yumuşak huylu atın çiftesi pektir
...
...

Bed-asla necâbet mi verir hiç üniforma
Zer-dûz palan ursan eşek yine eşektir
...
...
Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötekdir
...
İdrâk-i meali bu küçük akla gerekmez
Zîrâ bu terâzû o kadar sıkleti çekmez
...

Resim 84. Hz. Mevlana’dan
Hz. Mevlana’nın sözleri ise, bizi başka bir izahata mecbur bırakmıyor.
"Üzülme" der Hz. Mevlana ve devam eder.. "Bir yandan korku, bir yandan ümidin varsa iki
kanatlı olursun. Tek kanatla uçulmaz zaten. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek
değil. Kilimin tozunu almaktır”
“Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır.
Niye kederlenirsin? Taş taşlıktan geçmedikçe parmaklara yüzük olamaz.
Yüzük olmak dileyen taş, ezilmeyi yontulmayı göze almalıdır.”

Resim 85. Yorumsuz..
“İnsanda güzel olan yüzdür, yüzde güzel olan gözdür ama insanı insan yapan
ağızdan çıkan sözdür...”

8.6. Etik Hakkında Bir Uygulama
ÇED Raporu
Çevresel Etki Değerlendirme raporu da yazan bir şirkette çalışıyorsunuz. Büyük bir
firmanın yörenizde kuracağı yeni tesisin ender bulunan ve koruma altındaki bazı canlı
türlerini yok edeceğini belirlediniz, raporunuza eklediniz.

Resim 86. “E-Mektuplarını daha sık bakmalısın.. Seni geçen hafta kovmuştum..”
Bu bilgiyi sizin raporunuzun müsvettelerini gören ve sonucu kamuoyuna açıklamak
isteyen kamu kurumu, verileri ve sonucu kamuoyuna açıklamak üzere bir basın toplantısı
düzenledi, yarın öğleden sonra üçte sizin de orada olmanız isteniyor.
Tesisi kuracak büyük firmanın merkezdeki bürosundan bir yetkili müdürünüzü
arayarak, milyonlarca dolarlık iş teklifi yapıyor ve koşul olarak da ÇED raporunu
hazırladığınız için sitem etti ve basın toplantısında sizin şirketten kimsenin bulunmamasının
iyi olacağını bildirdi.
Müdür de bu büyüklükte bir işi kaçırmamak için sizin basın toplantısına gitmemeniz
talimatını veriyor, raporu değiştirmenizi istiyor. (Bu tür şeyler o kadar çok görülüyor ki..)
Ne yaparsınız?

8.6. Etik Hakkında Bir Uygulama
Sınırlı Danışmanlık Hizmeti
Bir üst düzey yetkilisi olarak çalıştığınız şirkette, mühendislerin yanısıra mimarlar, plancılar
ve jeologlar da görev yapıyor.
Şirketteki görevinizin yanı sıra ilgili kamu kuruluşunda sınırlı bir danışmanlık göreviniz de
var, bu görev sırasında projelerin fizibilite raporlarını inceleyip karar vermeniz isteniyor.
Kamu kurumu sözleşmenize eğer bu projelerde sizin şirketiniz ile ilgili hususlar varsa bunları
sizin dışınızdaki diğer meslektaşlarınız imzalamış olmalı şeklinde bir madde eklemiş
bulunuyor.
Benzer şekilde şirketiniz de eğer bir müşterinin projesi kamu kurumuyla ilgili hususlar
içerirse bu projede sizin çalışmanızın mümkün olmadığını sözleşmenize yazmış bulunuyor.
Bu koşullar size etik kurallara uygun geliyor mu?

8.7. Etik Hakkında Bir Uygulama
Başkalarının Tasarımlarını Kullanmak
a) Kamu ihalelerinde görevlisiniz. Şartnamenizi hazırlarken, müşteriniz X firmasında bir
mühendisin geliştirdiği ve patent aldığı bir yöntemden çok etkilendiğini, bu yeni prosesin
kullanılmasından yana olduğunu söylüyor.
Siz de bu görüşe katılıyorsunuz. Hazırladığınız şartnamede bu yeni prosesin teknik
özelliklerini esas alıyorsunuz, ve ihaleyi herkesin bu şartnamedeki genel özelliklere
uyabilmesi esasına göre hazırlıyorsunuz.
Patentlenmiş bir prosesin teknik esaslarının şartnameye girmesine dayanan bu yöntem etik
midir?
b) Kamu ihalelerinde görevlisiniz. Şartnamenizi hazırlarken, müşteriniz X firmasında bir
mühendisin geliştirdiği ve patent aldığı bir yöntemden çok etkilendiğini, bu yeni prosesin
kullanılmasından yana olduğunu söylüyor.
Siz de bu görüşe katılmakla beraber, diğer firmaları uyararak bu şekilde prosesler
geliştirmelerini istiyorsunuz. Bu amaçla patentli olmasına karşılık ilk prosesin teknik
verilerini kendilerine iletiyorsunuz.
Hazırladığınız şartnamede bu yeni prosesin teknik özellikleri esas alınmakta ise de sözlü
olarak geliştirecekleri yeni proseslerin teknik verilerini gelecekteki yeni ihalelerde esas
alacağınızı söylüyorsunuz.
Eşitliği sağlamak için patentli bir prosesin eşdeğerinde başka prosesler geliştirmeleri için
rakipleri uyarmak ve sözlü olarak gelecek için ihale usulü vaadinde bulunmak etik midir?

8.8. Batıdaki Yaşam Felsefesine Bir Örnek
Larry Ellison’un Konuşması
Yale Üniversitesi'nde yapılan mezuniyet törenine, ORACLE Bilgisayar
Şirketi'nin kurucusu ve genel müdürü Larry Ellison davet edilir.
Ellison, şaşırtıcı, hatta şok edici bir konuşma yapar. Bu konuşma "İyi
üniversitelerden mezun olmak ve iyi bir eğitim geçirmiş bulunmak, mutlaka başarılı
olmayı gerektiriyor mu?"tartışmasını yeniden alevlendirdi.
Dünyanın en zengin ikinci adamının Yale mezunlarına nasihatleri..
Çok iyi okumuş olmak başarıyı getirebiliyor mu?
"Yale Üniversitesi mezunları, daha önce böyle bir konuşma duymadığınız,
görmediğiniz için özür dilerim. Ama benim için bir şey yapmanızı istiyorum. Lütfen,
etrafınıza iyi bir bakın. Solunuzdaki sınıf arkadaşınıza bir bakın. Sonra sağınızdaki
sınıf arkadaşınıza bir bakın.
Ve simdi şunu kafanıza sokun: "Bundan beş yıl sonra, on yıl sonra, hatta otuz
yıl sonra, solunuzdaki kişi hiçbir şeyi başaramamış olacak.
Sağınızdaki kişi de aslında hiçbir şey başaramamış olacak."
Ve siz, ortadaki? Ne bekliyorsunuz? Siz de başaramayacaksınız.
Başaramayacaksınız. Aslında bugün şöyle bir etrafıma baktığımda parlak bir
gelecek için yüzlerce umut ışığı göremiyorum.
Yüzlerce değişik endüstride liderliği ele alacak kişiler de göremiyorum.
Görebildiğim tek şey, geleceği başarısızlıktan başka bir şey olmayacak yüzlerce
insan. O kadar.
Sinirlendiniz. Bu anlaşılabilir bir şey. Ben, Lawrence "Larry Ellison" üniversite
terk. Kim oluyorum ve bu yetkiyi nereden alıyorum ki, ülkenin en prestijli yüksek
öğrenim kurumunun bu yıl ki mezunlarına böyle şeyler söyleyebiliyorum?
Bu yetkiyi nereden aldığımı söyleyeyim: Çünkü ben, Lawrence "Larry"
Ellison, üniversiteyi terk etmişim ve dünyanın en zengin ikinci adamıyım. Siz
değilsiniz.
Çünkü Bill Gates, o da üniversite terk ve dünyanın -şimdilik- en zengin
adamı. Siz değilsiniz.

Çünkü Paul Allen, o da üniversite terk ve dünyanın en zengin üçüncü adamı.
Siz değilsiniz.
Başka örnekler de var. Mesela Michael DELL, o listede 9 numara ve yukarı
doğru hızla tırmanıyor. O da üniversite terk.
Ve siz o listede hâlâ yoksunuz.
Hımmm... Şimdi çok kızdınız. Bu da anlaşılabilir.
O halde biraz da egolarınızı okşamama izin verin. Pek çoğunuz burada dört
ya da beş yıl eğitim gördünüz. Önünüzdeki yıllar için epey iyi bir eğitim aldınız,
bilmeniz gereken pek çok şeyi öğrendiniz.
İyi çalışma alışkanlıkları edindiniz. Burada size o önünüzdeki yıllar boyunca
yardımcı olacak bir sürü insan tanıdınız, onlarla bağlantı kurdunuz. Ve hayat
boyunca yanınızdan ayrılmayacak bir kelimeyle güçlü bir ilişkiniz oldu burada.
Bunların hepsi güzel şeyler. Ama gerçekte, o kurduğunuz arkadaşlık
bağlantılarına fena halde ihtiyacınız olacak.
O çalışma alışkanlığına ve "terapi"ye de ihtiyaç duyacaksınız hayat boyu.
İhtiyacınız olacak, çünkü üniversiteyi terk etmediniz. Dolayısıyla asla dünyanın en
zengin insanları arasına katılamayacaksınız.
Belki de listeye 10 ya da 11. sıradan, Microsoft yöneticisi Steve Ballmer gibi,
girebilirsiniz.
Ama herhalde onun kimin için çalıştığını söylememe gerek yok, değil mi?
Sadece kayda geçsin diye söylüyorum. O da zaten master sınıfından terk etti. Biraz
geç kalmış anlayacağınız.
Son olarak, herhalde bazılarınız ya da umarım bu konuşmadan sonra
çoğunuz, kendi kendinize şunu soruyorsunuz: "Yapabileceğim bir şey var mı? Bir
umudum var mı?"
Maalesef hayır. Çok geç kaldınız.
İçinize çok şey dolduruldu, siz onlara bakıp çok şey bildiğinizi sanıyorsunuz.
Artık 19 yaşında değilsiniz.
Eveeet!... Şimdi gerçekten çok kızdınız. Bu anlaşılabilir bir şey. Belki de şu an,
size bir umut ışığı vermenin, bir çıkış yolu göstermenin tam zamanıdır.
Hayır, 2000 mezunları size değil. Siz kaybettiniz.

Sizi, yılda 20 bin dolarlık komik maaş çeklerinizle baş başa bırakıyorum.
Üstelik o maaş çekinin üstünde sizden birkaç yıl önce okulu terk etmiş birinin imzası
olacağını söyleyerek.
Öğütlerim size değil daha alt sınıfta okuyanlara.
Size söylüyorum: Hemen ayrılın.
Daha güçlü söyleyemem: Ayrılın.
Bırakın üniversiteleri. Hemen toplayın eşyalarınızı ve fikirlerinizi.
Ve bir daha geri dönmeyin.
Terk edin.
Her şeye yeniden başlayın.
Size söyleyebileceğim tek şey, o başınızdaki kepler ve kıyafetin sizi aynen şu
güvenlik görevlilerinin beni kürsüden aşağı çektiği gibi... aşağı çektiği....."
Not: Ve apar-topar kürsüden indirilir...

Uygulamalar

 Konuşmalarınızda fasih misiniz.. Yoksa muğlak mı konuşursunuz?

 Belağat sanatına varabilmek için, neler yapmalıyız!

 Hitabet kabiliyeti doğuştunmıdır, yoksa sonradan mı edinilir!

Uygulama Soruları

4. Belağat nedir, açıklayınız.

5. Fesahat nedir açıklayınız.

6. Hitabet konusunda nelere dikkat edilmelidir, açıklayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Biz EnDürüst Mühendisler, beliğ ve fasih konuşmamız ve hitabet konusunda pratik
yapmak gerekmektedir.

Bölüm Soruları
1. Tenâfür-ü kelimat” ne demektir?
a) Kelimelerin nefret içermemesi
b) Nefret ederek söylenen kelime ve sözler
c) Kelime ve sözlerin yerine ve zamanına göre sarf edilmesi
d) Konuşmada, sade, fasih, edebi usullere riayet edilerek hitap edilmesi gerekliliği
e) Cümlede kullanılan kelimelerin dile zor ve kulağa ağır gelmesi

2. “Za’f-ı te’lif” ne demektir?
a) Kelimelerin “nahiv”, yani dilbilimi kurallarına aykırı olması
b) Zayıf konuşmalardan kaçınılması
c) Yazılan eserlerin zayıf olmaması
d) Telif edilen kitapların kuvvetli bir edebiyat ile kaleme alınması
e) Zayıflık ve hafifliğin kitaplara zarar veriyor olması

3. “Kelimede, kelâmda (konuşma, söz söyleme) ve mütekellimde (konuşmacıda)
bulunan bir vasıf olup güzel ifade ve açık konuşma”yı ne ifade etmektedir.?
a) Belağat
b) Edebiyat
c) Fesahat
d) Nahiflik
e) Zerafet

4. “Mütekellimin belâğati”ni hangisi ifade etmektedir?
a) Muhatabın mütekellim gibi düşünmesi
b) Konuşanın meramını muktezay-ı hale uygun açık ve net olarak ifade etmesi
c) Konuşmacının empati yapmadan hareket etmesi
d) Konuşmanın edebiyat kurallarına uygun olması

e) Samimi ve içtenlikle konuşma

5. “Yerine, makamına ve adamına göre konuşma” tabiri ile hangi husus
tanımlanmıştır?
a) Küçüklere sevgi ve hoşgörü
b) Adamına göre konuşma
c) Büyüklere saygı ve hürmet
d) Muktezây-ı hale mutabakat
e) Makama riyakarlık

Cevaplar: 1.E, 2.A, 3.C, 4.B, 5.D

9. BAŞLICA ETİK İLKELERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Adalet
9.2. Eşitlik
9.3. Dürüstlük ve Doğruluk
9.4. Tarafsızlık
9.5. Sorumluluk
9.6. İnsan Hakları
9.7. Hümanizm
9.8. Bağlılık
9.9. Hukukun Üstünlüğü
9.10. Sevgi
9.11. Hoşgörü
9.12. Sevgi
9.13. Tutumluluk
9.14. Demokrosi
9.15. Olumlu İnsan İlişkileri
9.16. Hizmet Standartlarının Yükseltilmesi
9.17. Açıklık
9.18. Hak ve Özgürlükler
9.19. Emeğin Hakkını Verme
9.20. Yasadışı Talimatlara Direnme
9.21. Bazı Etik Dışı Davranışlar

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Hal ve ahvalimizde adalet, eşitlik, dürüstlük, doğruluk vb vasıflarımızı koruyabiliyor
muyuz?
 İnsan hakkına riayet duygusunu geliştirmek için ne şekilde düşünmek lazım?
 Hoşgörü, saflıkmıdır yoksa erdem midir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Hatırlamak

İnsani değerler

Adalet, eşitlik, dürüstlük
kavramlarını hatırlayabilmek

İnsani değerler

İnsan hakları, hümanizm
değerlerini hatırlayabilmek

Hatırlamak

İnsani değerler

Hukuğun üstünlüğü
kavramını öğrenebilmek

Hatırlamak

İnsani değerler

Olumlu insan ilişkilerinin
önemini kavrayabilmek

Okumak ve uygulamak

Anahtar Kavramlar

Hukuk

Adalet

Emek

Sevgi

Hoşgörü

İNSANLIK

Giriş
Bu bölümde, adalet, tarafsızlık, insan hakları, hümanizm, sevgi, hoşgörü
gibi kavramlar paylaşılacaktır.

9.1. Adalet
Genel olarak adalet, eşitlere eşit davranmayı içerir. Kurum açısından adalet, personele,
kuruma katkıları oranında haklarını; kurallara aykırı davranmaları oranında da ceza
verilmesidir.
Adalet kavramı hak dağıtıcı adalet (distributive justice) ve düzeltici adalet
(rectificatory justice) olmak üzere ikiye ayrılır. Bir kimsenin, başkalarının eylem ve
işlemlerinden dolayı zarar görmesi ya da haksızlığa uğraması durumunda, bu adaletsizliğin ya
da eşitsizliğin ortadan kaldırılmasını içeren adalet, düzeltici adalettir.

9.2. Eşitlik
Eşitlik, yararların, sıkıntıların, hizmetlerin dağıtılmasında uygulanacak sınırların
belirlenmesini içerir. Eşitlik, dürüstlük ve adalet kavramları ile bütünleşmiş bir kavramdır.
Eşitlik kavramı temel bireysel eşitlik, kısmi eşitlik ve blokların eşitliği açılarından ele
alınmaktadır. Aşağıda bu eşitlik kavramları açıklanmıştır.
 Temel bireysel eşitlik: Toplumdaki tüm vatandaşların bir oy hakkının olması gibi, tüm
eşitlere eşit davranmayı içeren eşitlik anlayışı buna örnek gösterilebilir.
 Kısmi eşitlik: Çiftçilerle işadamlarının gelir düzeylerinin farklı olması nedeniyle
farklı vergi ödemelerinde olduğu gibi, toplumdaki farklı gruplara eşitlik sağlamak için
farklı davranılmasını içeren eşitlik bu tür bir anlayışa dayanır.
 Blokların eşitliği:Kadın-erkek, genç yaşlı gibi doğal blokların eşitlenmesi çabalarını
içerir.

9.3. Dürüstlük ve Doğruluk
Dürüstlük, doğruluğu içerir, ama ondan farklı bir kavramdır.
Doğruluk gerçeği söylemek, yani sözlerimizi gerçeğe uygun olmasıdır. Dürüstlük ise,
gerçeği sözlerimize uydurmak, yani sözümüze bağlı kalmak ve beklentileri gerçekleştirmektir.
Dürüstlüğü kanıtlamanın en iyi yollarından biri, o sırada yanımızda olmayan kişilere sadakat
göstermektir.

9.4. Tarafsızlık
Tarafsızlık ya da nesnellik, insanın bireyleri ya da nesneleri oldukları gibi görebilmesi,
ve bu görüntüyü bireyin kendi istek ve korkuları ile oluşturduğu görüntüden ayırabilmesidir.

9.5. Sorumluluk
En genel anlamda sorumluluk, belirli bir görevin istenilen nitelik ve nicelikte yerine
getirilmesidir. Genellikle iki tür sorumluluk vardır. Bunlardan birincisi, üstlere hesap vermeyi
içeren “sorumlu olma”dır. İkincisi ise bir işi yapmayı üstlenmek anlamına gelen “sorumluluk
alma”dır.

9.6. İnsan Hakları
İnsan hakları, insanın insan olma özelliği nedeniyle sahip olduğu; dokunulmaz,
devredilmez ve vazgeçilmez nitelikte, kişiliğe bağlı haklardır.
İnsan haklarının iyi anlaşılması ve bireylerin bu haklarına saygılı olmak, bir görevlinin
mesleki değerleri arasında öncelikle yer alması gereken unsurdur.

9.7. Hümanizm
Hümanizm, insan varlığının insani erdemlerce biçimlendirilmesi, insancıllık çabası;
insanın insancıl bir biçimde eğitilmesi öğretisi; insanların yetişme ve gelişme yeteneğinden,
insanın erdemleriyle, kişiliğinin göz önünde tutulmasından yola çıkılarak, insanın çok yönlü
yetişmesini, özgürce etkinlikte bulunmasını, tasarımcı güçlerini ve yeteneklerini
kullanabilmesini amaçlayan, insan toplumunun gelişmesine ve insan soyunun daha da
yetkinleşmesine ve özgürleşmesine yönelik düşünce ve çabaların bütünüdür.
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9.8. Bağlılık
Personelin kurum üyeliklerini sürdürmeleri ve kurumda kalmak istemeleri olarak
tanımlanabilir. Kuruma bağlı personel, kurumdan etkilenirler ve kendileri de ortak amaçların
gerçekleştirilmesi için ortaklaşa bir çaba gösterirler.

9.9. Hukukun Üstünlüğü
Hukukun üstünlüğü ilkesinin yaşama geçirilmesi, hukuk düzeninin toplumda egemen
kılınması, hukuk üzerinde politik baskı olmaması, yasaların kişilere göre çifte standartlı
olarak uygulanmaması, suçlunun kısa sürede yakalanıp cezalandırılması, yargısız uygulama
yapılmaması, yetkili kişi ve kuruluşların yasalara saygılı olması, hukuk sisteminin sağlıklı ve
düzenli çalışmasını sağlar. Bireye ve topluma güven, huzur, mutluluk ve rahatlık verir.

9.10. Sevgi
Sevgi, insanın kendisiyle ve başkalarıyla iyi bir ilişki kurması demektir. Sevgi,
sorumluluğu, ilgi ve bakımı, saygı ve bilgiyi, başkasının yetişme ve gelişmesi için istek
duymayı gerektirir.

9.11. Hoşgörü
Hoşgörü batı dillerinde “tolerance” sözcüğü, Latince “tolerare” kökünden gelmektedir.
Türkçe’de bu kavramın karşılığı “katlanmak”, “tahammül etmek”, “dayanmak” şeklinde
karşılık bulmaktadır.
Köknel’e göre hoşgörü, insanı, insanlığı anlamak, bilmek, saygı duymaktır. İnsanların
birbirlerinden farklı duygu, düşünce, davranış, tutum, eylem biçimleri olduğunu kabul
etmektir.
Hoşgörü insanın karşısındaki insanla etkileşirken, onunla eşduyum(empaty) içinde
olmaya; etkileşim konusunda onun algılarını tanımaya çalışması; böylece ona tepkide
bulunması; ve ona belli bir sınır içinde kusurluluk hakkı tanınmasıdır.
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9.12. Saygı
Saygı, birçok kişinin bildiği ve beklediği gibi korkmak, çekinmek değildir. Saygılı
olmak, bir insanı olduğu gibi görebilme yetisini ve onu özgün bireyselliği içinde fark
edebilmeyi anlatır.
Saygı bir insanı, bir kişi olarak olduğu gibi görmek, onun kişiliğini ve biricikliğini fark
etmek demektir.

9.13.Tutumluluk
Kurumu amaçlarına uygun olarak yaşatmak, kurumdaki insan ve madde kaynaklarını
en verimli biçimde kullanmakla gerçekleşir.

9.14.Demokrasi
Demokrasi, insana bir değer olarak önem veren ve insan kişiliğinin özgürce ve
eksiksiz olarak geliştirilmesine olanak sağlayan bir yönetim biçimidir.
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9.15. Olumlu İnsan İlişkileri
Yönetimde olumlu insan ilişkileri, hem amaçlanan üretimin gerçekleştirilmesi, hem de
personelin doyumunun sağlanması açısından gereklidir. Bu anlamda, yönetimde insan
ilişkileri, insanlar için, insanlarla birlikte etkili biçimde çalışabilme becerisidir.
Sağlıklı insan ilişkileri için, bireylerin yetenek ve güçleri kadar, zayıf yanlarının ve
gereksinimlerinin neler olduğunun anlaşılması gerekir. İnsan ilişkilerinin niteliği, başarı ya da
başarısızlığın belirleyicisi olmaktadır.
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9.16. Hizmet Standartlarının Yükseltilmesi
Tüm kamu görevlilerinin en önemli görevlerinden biri de yurttaşlara sunulan
hizmetlerin kalitesini yükseltmek; yerinde ve zamanında etkili hizmet sunabilmek olmalıdır.
Bunun için yalnızca verilen işin yapılması değil, bu işlerin en iyi biçimde nasıl
yapılabileceği konusunda iyi ve olumlu bir yaklaşım içinde olmak da gerekmektedir.

9.17. Açıklık
Çoğu yönetici, “ast astlığını, üst üstlüğünü bilmelidir” düşüncesi ile astlarının
düşüncelerini açıkça söylemelerine karşı çıkarlar.
Açık sözlülük astları, yöneticinin gözünde sevimsiz kılar. Bazı görevliler ise bırakın
astlarını, kendilerinin açık sözlü olmalarının bile tehlikeli olacağını düşünmektedirler
İnsanın kelamı, aklının terazisidir. Hz. Ali

9.18. Hak ve Özgürlükler
Hak ve özgürlükler bir arada kullanılan ancak birbiri ile karıştırılan kavramlardır.
Özgürlük kavramı, bireyin bir şeyi yapma ya da yapmama serbestliğidir. Devlet ya da başka
herhangi bir güç tarafından, herhangi bir şey için zorlanmamayı, baskı altında tutulmamayı
ifade eder.
Hak kavramı ise, özgürlükten daha geniş bir anlam taşır. Bu terim, yalnızca serbest
olmayı değil, bunun yanı sıra devletten ya da toplumdan bazı istemlerde bulunmayı da içerir.
Bu anlamda örneğin eğitim hakkı ile eğitim özgürlüğü birbirinden farklı kavramlardır.

9.19. Emeğin Hakkını Verme
Emek, personelin iş performansını elde etmek için harcadığı kafa ve kol gücüdür.
Personelin emeğinin hakkı, kurumun yapacağı ödeme ile verilir. Ödeme, personelin üretim
için kuruma harcadığı emekle oluşturduğu değer artışından hak ettiği değerin kendisine
döndürülmesidir.
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Ödeme kavramı içine, personelin kurumca karşılanan her türlü gereksinmesi
girmektedir. Personelin kendilerinden beklenen performans düzeyine ulaşmaları için onlara
emeklerine denk ödemenin yapılması gerekmektedir.

9.20. Yasadışı Talimatlara Direnme
Oysa hukuken suç teşkil eden emirlerin yerine getirilmemesi konusunda kamu
görevlileri kesin bir tavır içinde olmalıdırlar. Verilen emrin hukuka aykırı olduğu kanısına
varan görevlinin, bu aykırılığı üstüne bildirmesi ve emrin yazılı bir şekilde kendisine
verilmesini sağlaması gerekir.

9.21. Bazı Etik Dışı Davranişlar
1. Ayrımcılık
Ayrımcılık, önyargılı tutumlarla davranmaktır. Önyargı bir duygu, ayrımcılık ise
eylemdir.
Bir grup insana karşı, adaletsiz ve zarar verecek biçimdeki her türlü davranış,
ayrımcılık olarak tanımlanır.
Genellikle ayrımcılık iki türde ortaya çıkmaktadır. Birinci tür ayrımcılık, “açık
ayrımcılık; ikinci tür ayrımcılık ise “kurumsal ayrımcılık” olarak adlandırılabilir.
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2. Kayırma
Para ya da mal gibi ekonomik güçler yerine aile-akrabalık bağları gibi maddesel
olmayan etkileme araçlarının kullanılarak, kamu görevlilerinin yetkilerini bazı kişilere kamu
işlemlerinde ayrıcalık sağlamak amacıyla kullanmalarına kayırma denir.

Resim 93. Gururun lüzumsuzluğu...

Burada kamu görevlisi, ruhsal-duygusal nitelikteki geleneksel bağlılıkları ve
yükümlülüklerle yakın çevresine ya da yakın çevresi veya üzerinde nüfuzu olan başkalarının
etkisi ile birtakım kişilere ayrıcalıklı davranmaktadır.
3. Rüşvet
Kamu görevlilerinin para, mal, hediye gibi birtakım maddesel çıkarlar karşılığında
bunu sağlayan kişi ya da kümelere ayrıcalıklı bir kamu işlemi ile çıkar sağlaması rüşvet olarak
tanımlanır.

Resim 94. “Bal gibi olur” mu acaba..!
4. Psikolojik yıldırma (Mobbing)
Gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun
süreli sistematik baskı uygulamasıdır.
Kişiyi iş yaşamından dışlamak amacıyla kasıtlı olarak yapılır. Kişinin saygısız ve
zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlar.
İma ve alayla, karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeye yönelik saldırgan bir
ortam oluşturarak kişiyi işten ayrılmaya zorlar. Bu tür duygusal saldırılar, aynı düzeyde
yaşananlar arasında yaşanabileceği gibi ast ve üst arasında da görülebilir.
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5. İhmal
Türk Ceza Yasası’nın 230. maddesine göre İhmal, hangi nedenle olursa olsun görevin
savsaklanması ve geciktirilmesi veya üst tarafından verilen buyrukların geçerli bir neden
olmadan yapılmaması olarak tanımlanabilir.
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6. Sömürü (istismar)
Sömürü, insan ya da nesnelerin adaletsiz kullanımıdır ve çıkar sağlama amacına
yöneliktir. Sömürü, insanın başka insanları kendi amaçları için bir araç olarak kullanması ve
kaynakların adaletsiz kullanımını niteler. Sömürünün çeşitli türleri vardır.
 Sömürücü, sömürülen kişiyi zorlayabilir ya da aldatarak kullanabilir.
 Sömürülen kişi, yapılan eylemlere gönüllü olarak rıza gösterebilir.
 Sömüren kişinin amacı, çıkar sağlamak ve kazancını güvenceye almaktır. Ancak bu
durum sömürülen kişinin (a) aleyhine olabilir, (b) ne aleyhine ne de yararına olabilir, (c)
eylemlerden yarar sağlayabilir ancak bu yarar sömürenin yararından daha azdır.

 Genellikle sömürülen birey, kendisine haksızlık yapılan bireydir.

Resim 97. Kibir
7.Bencillik
Bencillik, insanların başkalarının yararını düşünmeden; kimi kez onlara zarar vererek;
davranışlarını yalnız kendi gereksinimlerini giderecek, kendine çıkar sağlayacak biçimde
yönlendirmesidir.
8. Yolsuzluk
En genel anlamıyla yolsuzluk, bir çıkar karşılığında, kamu yetkilerinin yasa dışı
kullanımı olarak tanımlanabilir. Burada sağlanması amaçlanan kazançlar maddi ya da parasal
olmayan özel amaçlara yönelik olabilir.
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Ayrıntılı olarak bakıldığında yolsuzluk aşağıdaki biçimlerde tanımlanabilir:
 Para Ya Da Mal Karşılığında, Kamu Görevlisinin Ayrıcalıklı Işlem Yapmasıdır.
 Kamu Görevlisinin Parasal Ya Da Diğer Ödüller Karşılığında, Bu Çıkarı Sağlayanlar
Yararına Işlem Yapmasıdır.
 Kamu Görevlilerinin Yapılmaması Gereken Işlemleri Yapmaları Ya Da Yapmamaları
Gereken Işlemleri Yaptırmaları Karşılığı Çıkar Sağlamalarıdır. Parasal Olan Ya Da
Olmayan Kişisel Kazançlar Için Yetkinin Kötüye Kullanımıdır.
 Kişisel Yada Politik Kazanç Amacıyla Devlet Yetkisinin Yasa Dışı Kullanımıdır.
 Kamu Hizmeti Gören Kişinin Özel Amaçları Ya Da Maddesel Çıkarları Için Normal
Görev Davranışlarından Sapmalarıdır.
 Kişisel Amaçlar Için, Kamu Görevlilerinin Kurallara Aykırı Biçimde Davranışlarıdır.
9. Şiddet-Baskı-Saldırganlık
Şiddet sözcüğü, aşırı duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, kaba ve
sert davranışı nitelendirir. Saldırgan davranışlar, kaba kuvvet, beden gücünün kötüye
kullanılması, yakan, yıkan, yok eden eylemler şiddetin kapsamındadır.
İnsanda saldırgan davranışlar kalıplaşmış olup, kızgınlık ve öfke durumunu dışa
yansıtan yüz ifadelerinden ya da bir sözcükten, doğayı, canlıyı yakan, yıkan, yok eden şiddet
eylemlerine kadar yayılabilir.
10. İş İlişkilerine Politika Karıştırma
Her kamu görevlisi gibi, yöneticinin de tarafsız davranması ve tarafsız hizmet sunması
gereklidir. Yöneticinin politize olması durumunda, kurum bir politik kurum olarak görülecek
ve öyle davranış görecektir.
Böylece, kamu görevlileri kurumla ilgili sorunlarının çözümünde ve beklentilerinin
karşılanmasında yöneticiden çok politikacıyı aracı olarak görecekler ve birçok sorunlarını
politikacıya götüreceklerdir.
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11. Hakaret ve Küfür
Sözlü taciz olarak değerlendirilebilecek olan hakaret ve küfür, sözel bir şiddet
gösterisidir ve tüm şiddet gösterileri gibi, saldırganlık içerir.
Köknel’e göre hakaret ve küfür, basmakalıp sözcüklerle başkalarının kişiliğine
saldırıdır. Başkalarına küfür ya da hakaret ederek saldıran insanlar, onların kişiliğini küçültüp,
örseleyerek kendi bencil kişiliklerini yücelttiklerine inanırlar.
12. Bedensel ve Cinsel Taciz
Bedensel taciz, şiddetin bir ürünüdür. En sık karşılaşılan bedensel taciz türü ise
dayaktır. Cinsel taciz ise, çocuğa, gence, karşı cinse söz atma, el hareketi yapma vb geniş bir
yelpaze içinde yer alır.
13. Görev ve Yetkinin Kötüye Kullanımı

Bir makam adına elde edilmiş olan yetkiler kamu görevlilerince kötüye kullanılamaz.
Kurum açısından yetkinin kötüye kullanımı, yetkinin, veriliş amacından başka bir amaç için
kullanılmasıdır.
Yetkisini kötüye kullanan bir görevlinin, bu yetkiyle yapılacak işleri bir yana
bırakarak, kendine ya da başkalarına çıkar sağlar, başkalarına ya da kuruma zarar verirse
yetkisini kötüye kullanıyor demektir.
14.Dedikodu
Genel olarak dedikodu, gerçek olup olmadığı bilinmeden başkalarına kara çalmak,
insanları kötülemek, kınamak, suçlamak amacıyla yapılan konuşmalardır.
15. Zimmet
Kamu görevlisinin para ya da mal niteliği taşıyan kamusal bir kaynağı, yasalara aykırı
olarak kişisel kullanımı için harcaması ya da kullanması olarak tanımlanabilir.
Zimmetin bir yolsuzluk türü olmasına karşın rüşvetten farkı, bir takas süreci
olmaması, yani alıcı ve verici olmaması, ancak personelin kamu kaynaklarını tek taraflı olarak
kişisel kullanımına geçirmesidir.

Uygulamalar

 Konuşmalarınızda fasih misiniz.. Yoksa muğlak mı konuşursunuz?

 Belağat sanatına varabilmek için, neler yapmalıyız!

 Hitabet kabiliyeti doğuştunmıdır, yoksa sonradan mı edinilir!

Uygulama Soruları

7. Belağat nedir, açıklayınız.

8. Fesahat nedir açıklayınız.

9. Hitabet konusunda nelere dikkat edilmelidir, açıklayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsani ve vicdani hukuk haklıdan yana olmalı.. Kuvvetliden yana değil..

Bölüm Soruları
1. Eşitlere eşit davnanma nedir?
a) Hümanizm
b) Eşitlik
c) Eşdeğerlilik
d) Adalet
e) İnsan hakları

2. Gerçeği söylemek ve sözlerimizin gerçeğe uygun olması hangisidir?
a) Tarafsızlık
b) Doğruluk
c) Sorumluluk
d) Hümanizm
e) İnsan Hakları

3. İnsanın kendisiyle ve başkalarıyla iyi ilişkiler kurması hangisidir?
a) Sevgi
b) Kin ve nefret
c) İnsan sarrafı olmak
d) Kıskançlık
e) Menfaat ilişkisi

4. Adalete dayanmayan kuvvet, ne hükmündedir?
a) Emeğe saygı
b) Sevgi
c) Hoşgörü
d) Eşitlik

e) Zulüm

5. Suç teşkil eden emirleri yerine getirmeme konusunda tavra ne denir?
a) Gününü gün etmek
b) Gelene olur, gidene eyvallah etmek
c) Yasadışı talimatlara direnme
d) Keseni doldurmak
e) Köşeyi dönmek

Cevaplar: 1.D, 2.B, 3.A, 4.E, 5.C

10. ÇALIŞMA ETİĞİ ve İŞ AHLAKI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Uygulamalı Etik
10.2. Çalışma Etiği
10.3. İş Ahlakı
10.4. Çalışma Etiği ile İş Ahlakı Arasındaki İlişki
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Bu bölümde, uygulamalı etik, çalışma etiği ve iş ahlakı konuları
paylaşılacaktır.

10.1. Uygulamalı Etik
Uygulamalı etiğin bir şekli, normatif etik teorilerinin belirli (spesifik) tartışmalı
meselelere uygulanmasıdır. Bu durumlarda, etikçi savunulabilir bir teorik yapı benimser ve
sonra teoriyi uygulayarak normatif tavsiyeler türetir.
Her ne kadar uygulamaları etikte incelenen soruların çoğu kamu politikasını içerse ve
doğrudan kamusallaşmış uygulama ve olaylara dair olsa da, uygulamalı etik başlığı altında
farklı sorularda incelenebilir.
Örnek vermek gerekirse: "Yalan söylemek her zaman yanlış mıdır? Eğer değilse,
hangi zamanlarda izin verilebilirdir?" Bu tip etik hükümleri oluşturmak her türlü normdan
önceliklidir.

Resim 100. Yorumsuz..
Uygulamalı etiğin farklı uzmanlıklardaki etik sorunları inceleyen bazı alt dalları
(disiplin) mevcuttur, örneğin: iş etiği, tıbbi etik, mühendislik etiği ve yasal etik gibi. Her alt
bu uzmanlıkların etik kuralları içerisinde ortaya çıkan yaygın meseleleri karakterize eder ve
bunların kamuya olan sorumluluklarını tanımlar.

10.2. Çalışma Etiği
Çalışma etiği (work ethics, iş etiği) kavramının, toplumsal modernleşme ve
demokratikleşmeyle birlikte ahlak felsefesinin yerini büyük ölçüde hukuka ve hukuk
felsefesine bıraktığı dönemlerde ön plana çıktığı gözlenmektedir.
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren ise, daha sık kullanılmaya başlandığı, çalışma
etiği bilincinin arttığı ve çalışma etiğinin ayrı bir çalışma alanı haline geldiği görülmektedir.

Resim 101. Yorumsuz..!!
Etik, kurallara dayalı insan davranışlarını, ahlak ve normlara uymanın içsel
yükümlülüğünü bilimsel olarak inceleyen ve sistematik ahlak değerlerine hizmet eden bir
felsefe dalıdır.
Ahlak davranışlarını sistemleştiren ve hukusal bir yapı içinde düzenleyen etik,
toplumları kontrol edici bir özelliğe sahiptir. Etik kavramı, değişik ahlak anlayışlarının
kesiştiği ortak noktadan çıkarak evrensel normlar oluşturmaktadır.

Resim 102.”Al şu paraları ve beni Etik Komisyonuna başkan yap”
Bu bağlamda çalışma etiği, insanların yönetimi, adalet, dürüstlük ve eşitlik konuları ile
yakından ilişkili bir kavramdır. İnsan ilişkilerinin temelinde yer alan değerleri ve özel gruplar
için geliştirilmiş belirli davranışları, kuralları ve normları içermektedir.
Başka bir ifadeyle çalışma etiği, belli bir grup ya da özel bir topluluk için belirlenen,
grup ya da özel topluluktaki bireyler tarafından benimsenen ve inanılan davranış kurallarını
kapsamaktadır.

İş etiği ilkeleri, özellikle personel yönetimi alanındaki uzman ve yöneticilere yol
göstermektedir.

10.3. İş Ahlakı
Ahlak, belli bir dönemde belli insan toplulukları tarafından benimsenmiş olan ve
toplum içinde insanların davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla
başvurulan, davranış kurallarının ve ilkelerinin bütünüdür.
Ahlak alanı koşullardan bağımsız, “doğru” ya da “yanlış” olarak adlandırılan
davranışları kapsamaktadır.
İnsanların toplumdaki diğer bireylere karşı görevleri karmaşık, zor ve rahatsız edici
olarak nitelendirilen ahlak kuralları ile belirlenmektedir.
İnsanlar hayatları boyunca standartlarla yaşamakta ve yine standartlar tarafından
yönlendirilmektedir. Ahlak değerleri, bireyler ve toplumlar için olduğu kadar işletmelerin
başarısı açısından da önemli olmaktadır.
Ahlak, organizasyonların üretim sürecinde bütünleştirici bir rol oynamakta,
işyerlerinde çalışanların sosyal tutum ve davranışlarını doğrudan etkilemekte ve
belirlemektedir.
İşletmelerde iş ahlakının oluşumu ise, belli bir insan grubunun tarihsel, felsefi ve dini
deneyimleri gibi birçok faktörün yüklediği anlama bağlı olarak gerçekleşmektedir.
Bu bağlamda iş ahlakı, belli bir alanda işin yürütümü ve uygulanması sırasında yararlı
görülen kurallar ve davranış şekilleri olarak tanımlanabileceği gibi, bütün iş ilişkilerinde
dürüstlüğün, güvenin, saygının ön plana çıkarılması ve adil davranılması olarak da ifade
edilebilmektedir.
Genel anlamda iş ahlakını, genel ahlak kurallarının iş yaşamında uygulanması şeklinde
tanımlamak mümkündür.

10.4. Çalışma Etiği ile İş Ahlakı Arasındaki İlişki
Çalışma etiği ve iş ahlakı konularına ilişkin literatür incelemesine dayalı olarak
yukarıda yaptığımız açıklamalar ışığında, bu kavramlar arasındaki ilişkiyi şu şekilde
değerlendirmek mümkündür.
Çalışma etiği ve iş ahlakı (work morality) kavramlarının, zaman zaman birbirlerinin
yerine kullanıldıkları görülmekle birlikte, yükledikleri anlam, içerik, nitelik ve kapsam
bakımından birtakım farklılıkları bulunmaktadır.
Çalışma etiği, insanların birbirleriyle ilişkilerinde yol gösterici davranış kurallarına
dayalı bir sistemdir ve hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini
içermektedir. İş ahlakı ise, çoğu zaman dini inançlarımızın bir parçası olan kurallardan
hareket etmekte, dini inançlara göre uyulması gereken kurallar bütününü kapsamaktadır.
Çalışma etiği ilkeleri evrensel ve herkes için geçerliliği olan bir özellik taşırken; iş
ahlakı göreceli, töresel ve toplumdan topluma değişen bir nitelik göstermektedir.

Resim 103. Mühendislik Etiği
Çalışma etiği, iş yaşamındaki özel gruplar için belirlenmiş davranışlar veya davranış
kurallarını tanımlamakta ve daha çok soyut kavramlara dayalı bir özellik göstermektedir. İş
ahlakı ise, toplum içindeki farklı grupların dini, cinsel, etnik kimliklerine göre değişen; yazılı
olmayan ve insanlar arasında uyulması gereken kuralları işaret etmektedir.
Çalışma etiği ve iş ahlakı kavramlarının, özetlemeye çalıştığımız farklılıklarının yanı
sıra birtakım ortak noktaları da bulunmaktadır. Bu iki kavram, iş hayatında, ekonomik ve
sosyal yaşam içinde işlevsellikleri bakımından; ilişkileri düzenleme, güven oluşturma,
bütünleştirme, kontrol etme, iş barışının geliştirilmesi, dürüstlük, saygı, eşitlik kavramlarının
gelişiminin sağlanması gibi benzer nitelikler taşımaktadır.

10.5. Davranışın Etik Açıdan Yargılanması
Çalışanlar etik dışı davranışlara aç gözlülükten- ideolojiye kadar değişen bir çok
nedenlerle girişmektedirler.
Ancak hiç kimse doğru görünen şeyi yapmak adına, yasaları bilmezlikten gelmek ya
da varolan siyasa ve yöntemleri geçersiz kılma yetkisine sahip değildir.

Resim 104. Yorumsuz..

Karmaşık ve şaşırtıcı olasılıklar arasında karar vermek gerektiğinde etik dışı
davranışlardan kaçınmak için, yapılacak etik testler yararlı olmaktadır. Bu amaçla bir çalışan,
belli bir konuda karar vermeden önce aşağıdaki altı soruya yanıt vermelidir.
1. Bu doğru mu ? Bu soru, doğru ve yanlışın açıkça değerlendirilmesini gerektirir.Bu soruyu
yanıtlarken akılda tutulması gereken bir yaklaşım da “başkalarına, sana davranmalarını
istediğin gibi davran” ilkesidir. Bu ilke çerçevesinde verilen kararın ya da yapılması
düşünülen eylemlerin doğruluğu tartışılmalıdır.
2. Bu adil mi? Bu sorunun yanıtı, altın kural olarak nitelenen bir başka soruda gizlidir. Aynı
durumda siz karşıdakinin yerinde olsaydınız ve bu davranış size yapılsaydı, bunun adil
olduğunu düşünür müydünüz? Eğer bu soruya evet diyemiyorsanız, davranış ya da kararı
yeniden gözden geçirmek gerekmektedir.
3. Eğer birisi zarar görecekse bu kim? Bu soru faydacılık kavramına dayalı bir sorudur. Bu
yaklaşımın diğer boyutu kim kazanacak? Sorusudur. Bunu izleyen soru ise bu kişinin
kaybetmeyi mi, kazanmayı mı hak ettiğine karar vermektir.
4. Eğer verdiğiniz karar gazetelerin birinci sayfasında yer alsaydı kendinizi rahat
hisseder miydiniz? Eğer bu sorunun yanıtı “hayır” ise, hemen “niçin ?” sorusu sorulmalıdır.
Bu soruya verilecek yanıt, sorunun tanımlanmasına yardım edecektir.

Resim 105. Yorumsuz..
5. Aileniz, çocuğunuz ya da akrabalarınıza bunu söyler miydiniz? Diğer bir deyişle
gerçekleştirilmesi düşünülen eylem ya da davranışlar yakın çevre tarafından öğrenildiğinde
eğer rahatsızlık hissedilecekse bu eylem veya davranışı yeniden gözden geçirmekte yarar
vardır.
6. Olay nasıl kokuyor? Bir karar ya da davranışın sonuçlarının neler olabileceğine ilişkin
sezgiler üzerinde dikkatle durulmalıdır. Duyarlı insanlar olaylara ilişkin kötü kokuları
kolaylıkla fark edebilir. Eğer bu tür bir kuşku varsa, bunun nedenlerinin ortaya konulmasına
çalışılmalıdır.

10.6. Etik Dışı Davranışın Haklılaştırılması
Bazen etik ilkelerinin iyi bilinmesi bile çalışanları etik dışı davranmanın çekiciliğine
kurban olmaktan kurtaramaz. Gullerman, işyerinde etik dışı davranışın haklı gösterilmesi ve
ussallaştırılması sürecinin dört tür davranışla başladığını belirtmektedir:

1. Yasal ve etik sınırlar içinde olan ve belli durumları kurtarmak için rahatlatıcı ve
uygun görünen davranış yollarının seçilebileceğine inanmak, etik dışı davranışların
ussallaştırılmasında kullanılan yöntemlerden biridir. Örneğin, bir yöneticinin kurumda
meydana gelen bir iş kazasına tanık olan bir çalışana olayı gizli tutması için izin ya da
para vermeyi önermesi bu tür davranışa bir örnektir.
2. Etik dışı davranışların haklılaştırılmasında kullanılan bir diğer yaklaşım da, kurum
ve birey için çok yararlı olabilecek davranışların gerçekleştirilmesinde bir sakınca
olmadığına inanmaktır. Örneğin bir elektronik mühendisinin, kendi kurumunun
rekabet gücünü artırmada çok yararlı olacağı için rakip kurumlardan yeni bir ürün
taslağı ya da düşüncesini çalması bu tür davranışa örnektir. Burada çalışan kurumsal
amaçları gerçekleştirebilmek için kurumun kendisinden her tür yardım ve katkıyı
beklediğini varsaymaktadır.
3. Yapılan bir şeyin başkaları tarafından fark edilmeyeceği inancı da etik dışı
davranışların ussallaştırılmasında kullanılan bir başka yöntemdir. Ancak işyerinden
çalınan küçük şeylerin fark edilmeyeceği inancı, zamanla yerini büyük suçlara ve
hırsızlıklara bırakabilir.
4. Kuruma yarar sağlayan ancak etik ilkelerini ihlal eden bir davranış nedeniyle
çalışan yakalanırsa, kurumun kendisine arka çıkacağı veya koruyacağı inancı da
çalışanların etik dışı davranışlarına buldukları bir ussallaştırma yoludur. Örneğin, bir
çalışanın bir bankacıya rüşvet vererek kuruma büyük miktarda bir kredi sağlaması
durumunda çalışan, kurumun kendisine minnettar kalacağını düşünebilir. Oysa bu arka
çıkılacak bir düşünce ve eylem biçimi değil, tam tersine çalışanın işten atılmasını
gerektiren bir suçtur.
İşle ilgili kararlar verilirken bu dört ussallaştırma yoluna dikkat edilmesi
gerekmektedir. Eğer bir karara ilişkin rahatsız edici bir yan hissediliyorsa, çalışanların
dürüstçe kendilerini sorgulamaları gerekir.
Eylemlerin ve kararların mantıklı nedenler bulunarak haklılaştırılması tehlikeli bir
oyundur ve bu tür düşüncelere karşı dikkatli olunması gerekir. Davranışların etik ilkelere
uygunluğunun sınanmasında şu sorunun sorulması gerekir.

Resim 106. Yorumsuz..
Kurumda herkes böyle davransaydı ne olurdu? Bu etik soru yıllarca önce felsefeci
Immanuel Kant tarafından geliştirilmiştir.

Ayrıca etik dışı davranışın gerekçelendirilmesinde,
kullanılmaktadır.

aşağıdaki yaklaşımlar da

 Toplumun çıkarları için işleri çabuklaştırmak amacı ile,bazı ilke ve prosedürleri
atlamak.
 Kişisel olarak benim çıkarım yok, önemli olan işlerin yapılması. Bu nedenle kuralları
biraz esnetmekte bir sakınca yoktur düşüncesi.
 Yalnızca bir arkadaşa yardım ediyorum, benim bu işte bir çıkarım yok düşüncesi.
 Üstlerim benim değerimi bilmiyor, ben sömürülüyorum . O halde ben de kendi
çıkarlarımı düşünmek zorundayım düşüncesi.
 Çalışan bir suç işlemiş, cezalandırılması gerekir ama benden bulmasın düşüncesi.

Resim 107. Yorumsuz

10.7. Özlü Sözler


































Dehanın 10'da 1'i yetenek 10'da 9'u da çalışmaktır.
Ancak başkaları için yaşanan bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır.
Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üstünde daha çok duruyorum.
Önyargıları yok etmek, atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur.
Yolculuk etmeyi seviyorum ama varmaktan nefret ederim.
Eğer ne yaptığımızı biliyor olsaydık, buna araştırma denmezdi öyle değilmi?
İki şey sonsuzdur, insanoğlunun aptallığı ve evren. Fakat ikincisinden o kadar emin
değilim.
Dünyanın Kainat'taki biricik meskûn yer olduğunu farz etmek bile düpedüz cehalettir.
Yetkili kişileri - uçan daireler yoktur – iddiasına sürükleyen tabii bir korku veya beşeri
bir kibir ve azamettir...
Görelilik kuramım başarıyla kanıtlanırsa Almanya benim bir Alman olduğumu iddia
edecek. Fransa ise dünya vatandaşı olduğumu açıklayacaktır. Kuramım gerçek dışı
çıktığında ise, Fransa bir Alman olduğumu söyleyecek. Almanya ise bir Yahudi
olduğumu açıklayacaktır.
Ben gelecek için hiç bir endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor.
Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden
tehlikeli bir yerdir.
Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve
kalplerindedir.
İfade özgürlüğünü, yasalar tek başına garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini,
cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır.
Büyük güce sahip egemen devletler olduğu sürece savaş kaçınılmazdır.
Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır.
Fiziği görelilik ilkesine sokmak fikrini rastgele bulmama teşekkürler, siz (ve diğerleri)
benim bilimsel yeteneklerimi beni rahatsız edecek kadar çok abartıyorsunuz.
Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.
Her savaş insanlığın ilerlemesini engelleyen kötülük zincirine bir halka ekler.
Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır.
İnsan aklın sınırlarını zorlamadıkça hiçbir şeye ulaşamaz.
İlkelerin boğazına dolanıp dibe batmaktansa, oportünist olup suyun üstünde kalmayı
yeğlerim.
Gerçeklikle karşılaştırıldığında, bilimde vardığımız düzey ilkeldir, çocuk oyuncağıdır.
Ama sahip olduğumuz en değerli şey odur.
Sadece barışçı değil, militan bir barışçıyım. Barış için savaşmaya hazırım.
Hayal gücü bilgiden çok daha önemlidir.
"Birisinin atom bombası yapmasına yardım etmekten daha kötü sadece bir şey var. O
da nazilere atom bombası yapmaları için yardım etmek."
Matematikçiler, Görelilik Kuramına el attıktan sonra, ben kendi kuramımı tanıyamaz
hale geldim.
Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır.
Hiçbir sorun o sorunu yaratan bilinç düzeyiyle çözülemez...
Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler
yoktur.
Herkesin fikir birliğine vardığı bir akşam, kayıp bir akşamdır.
Zorlukların göbeğinde fırsatlar yatıyor.
Bazı erkekler kadınları anlamaya çalışır, diğerleri kendilerini daha basit konulara
adarlar, örneğin görelelik kuramına.





















Muhteşem beyinler daima sıradan beyinlerin şiddetli muhalefetiyle karşılanmışlardır.
Kendi gözüyle gören ve kendi yürekleriyle hissedenler çok azdır.
İnsanlar çok zeki ve çok yavaştırlar, bilgisayarlar çok hızlı ama çok aptaldırlar.
İnancı dışlayan bilim topal, bilimi dışlayan din kördür.
Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir.
Gençliğimizde düşüncelerimizi oluşturan tüm konular sevgiyle ilgilidir. Sonraları ise
tüm sevgilerimiz düşüncelerimiz olur.
Gelir vergisi beyannamesi vermek için bir filozof olmak lazım. Bir matematikçi
üstesinden gelemez.
Deha ile aptallık arasındaki fark, dehanın sınırlarının olmasıdır.
Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydık. Bütün dünyanın sırrını öğrenmiş
olurduk.
Bir koyun sürüsünün kusursuz bir üyesi olmak için her şeyden önce koyun olmak
gerekir.
Aynı zamanda hem savaş hazırlığı yapıp hem de savaşı önleyemezsiniz.
Aptalların tatili tembelliktir, bitmez.
Üçüncü dünya savaşında hangi silahlar kullanılacak bilmiyorum, ama dördüncüsü taş
ve sopa ile yapılacak.
a’yi hayatta basari olarak tanimlayalim. O zaman a=x+y+z. x calismaktir, y oyundur, z
ise ceneyi tutmasini bilmektir.
Basarili bir insan olmaya calismayin; degerli bir insan olmaya calisin. Basarili insan,
hayattan verdiginden fazlasini alir. Degerli insan ise, hayattan aldigindan fazlasini
verir.
Hayat iki şekilde yaşanır: ya hiç mucize yokmuş gibi, ya da herşey birer mucizeymiş
gibi.
Değerli olan her şey ölçülemez, ölçülebilen her şey değerli değildir.
Karşı karşıya kaldiginiz asilmasi guc problemleri mevcut dusunce yapınızla
cözemezsiniz. Çunku bu problemler, mevcut dusunce yapinizin urunudurler.
Kendi yaşamının ve diğer benzer canlıların yaşamının anlamsız olduğunu düşünen
insan; sadece talihsiz olmakla kalmayıp, yaşam için de neredeyse yetersizdir.
(Albert Einstein)

10.8. Etik Hakkında Bir Uygulama
Çevreye Yatırım
Çevre mühendisisiniz. Bir büyük sanayi kuruluşunun atıksu arıtma tesisinin
işletilmesinden sorumlusunuz. Arıtma tesisi 5 yıl önce yapılmış, tasarımından da fabrikanın
atıksularının organik kirlilik yükü (BOI5) yıllık ortalama değer üzerinden hesaplanmış.
Fabrikada son bir iki yılda artan nüfus ve üretim dolayısıyla bu ortalamalar değilse bile
maksimum yükler sık sık fazlaca artış gösteriyor ve arıtmanın çıkışında organik kirlilik
belediyenin izin verdiği sınırı aşabiliyor.
Bu yüzden Belediye yetkililerinden son günlerde uyarı ve ceza tehditleri gelmeye
başladı. Siz de işe başladığınız günden beri bu tasarım değerinin fiili duruma uygun
olmadığının farkındasınız ve sorun çıkmasını bekliyordunuz, hatta müdürünüze bu konuyu
iletmiş ve kendisine ek yatırım yapmak gerekeceğini söylemiştiniz. İşte söylediğiniz oldu,
şimdi yatırım yapmak gerek. Ama müdürünüzün şimdilerde böyle bir niyeti yok, bir şekilde
bir süre daha böyle gitmesinden yana..
Sıkıntılı günler yaşıyorsunuz, çünkü belediye yetkilileri sizi muhatap alıyorlar,
gerçekten de tesisin sorumluluğu size ait.
Bu durumu bilen bir arkadaşınız size bir çıkış yolu öneriyor, bir tanıdık firmada satılan
bir kimyasalın eklendiğinde atık su içerisindeki bakterilerin metabolizmasını yavaşlatarak
gerçek organik yükü düşük gösteren bir BOI5 ölçümü yapılmasını sağlamaktadır. Belediye
denetimleri öncesinde bu kimyasalı fabrikadan gelen atıksu kanalına eklersen, BOI5
parametresi sınırları aşmayacaktır. Sen de bu sıkıntıdan kurtulursun diyor.
Siz de itiraz ediyorsunuz, biliyorsunuz ki, bu madde aslında kirlilik yükünü
azaltmadığından sadece ölçüm yöntemini aldattığından dolayı, İzmir kanalizasyonuna
protokolünüzde öngörülenden daha fazla yük göndererek kenti zarara sokacaksınız. Bu
açılardan bakınca bu bir tür sahtekarlık..
Ne yapacaksınız?

Resim 108. Yorumsuz..

10.9. Etik Hakkında Bir Uygulama
Sürek Avı
Başarılı mühendislik şirketinizi 20 yıllık çalışmanın ardından devrettiniz. Çünkü artık
İstanbul’da yaşamak yerine kendinize ve ailenize daha fazla zaman ayırabileceğiniz doğup
büyüdüğünüz kasabaya yakın olan Mersin’de yaşayacaksınız. Burada bir şirket daha
kuruyorsunuz, ama işler hem piyasanın hacmi hem de sizin bölgede fazla arkadaş ve müşteri
grubunuz olmadığı için çok kötü gitti. Hiç iş alamadınız henüz...

Resim 109. Yorumsuz..
Bir sabah erkenden telefonunuz çaldı ve tanımadığınız biri sizi 1 saatlik mesafedeki
arazisinde buluşmak üzere davet etti, size bir iş teklifi olacakmış.. Kalkıp gittiniz, arazi çok
büyük ve güzel.. Tepeler, küçük ormanlar akarsu ve bir gölet var.
Yörenin sıcak iklimi de çok uygun, bir doğa parkı yapıp Afrika’dan ve dünyanın başka
yerlerinden aslan, leopar gibi av hayvanları getirtip, turistik bir avlanma alanı yapmak istiyor.
Çok pahalı bir proje, altyapı ve inşaat işlerini sizin yapmanız isteniyor, büyük bir iş ve size
getirisi de çok olacak.

Resim 110. Yorumsuz..
Soruyorsunuz, getirteceğiniz hayvanlar soyu tükenmekte olan hayvanlar değil mi?
Olabilir diyor, bu bizim sorunumuz değil, bu parayı verip bu hayvanları öldürmek isteyen bir
sürü çok paralı turist var.
Ben işime bakarım, sen de öyle yapmalısın, zaten bunu bilecek kadar profesyonel bir
mühendissin..Haydi hemen kararını ver de işe başlayalım..
Ne yapmalısınız?

Uygulamalar

 Etiği hayatımızın neresinde uygulamalıyız?

 Günümüzde yalan söylemeden yaşamak mümkün mü?

 Bu gün kopya çeken, yarın hangi vasıfları kazanmaya namzettir!

Uygulama Soruları

1. Çalışma etiğini açıklayınız.

2. İş ahlakını açıklayınız.

3. Çalışma etiği ile iş ahlakı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İş ahlakı ile çalışma etiği birbirine yakın kavramlar olup, biri-birisiz olmaz.. Ama temelinde
“ahlak” ve “vicdanlı olmak” yatar.

Bölüm Soruları
1. Belli bir dönemde belli insan toplulukları tarafından benimsenmiş olan ve
toplum içinde insanların davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek
amacıyla başvurulan, davranış kurallarının ve ilkelerinin bütününe ne ad verilir?
a) Hal ve vaziyet
b) İlke
c) Ahlak
d) Davranış
e) Toplum sosyolojisi

2. Tarihsel seyri bakımından, “çalışma etiği” hangi dönemde ön plana çıkmıştır?
a) Antik çağ
b) İlk çağ
c) Ortaçağ
d) Toplumsal modernleşme ve demokratikleşme
e) Yontma taş devri

3. “Kurallara dayalı insan davranışlarını, ahlak ve normlara uymanın içsel
yükümlülüğünü bilimsel olarak inceleyen ve sistematik ahlak değerlerine hizmet
eden bir felsefe” hangisidir?
a) Etik
b) Kültür
c) Bilim
d) Sanat
e) Teknoloji

4. “Etik” dersinin sınavında kopya çekeni, hangi değere ulaşmada zorlanacaktır?
a) Maddi servet ve ganimetlere
b) Emeğinin olmadığı bir hayata

c) Layık olmadığı rütbe ve ünvanlara
d) Hak etmediği terfilere ve iltifatlara
e) HAKİKİ İNSANLIK DEĞERLERİNE

5. Çalışma etiği, insanların birbirleriyle ilişkilerinde yol gösterici davranış
kurallarına dayalı bir sistemdir ve hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı
davranış ilkelerini içermekte olan nedir?
a) Sosyal hayat
b) Çalışma Etiği
c) Psikolojik hayat
d) İş hayatı
e) Hukuk

Cevaplar: 1.C, 2.D, 3.A, 4.E, 5.B

11. MÜHENDİSLİK ETİĞİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Mesleki Etik
11.2. Etik Sözleşmesi
11.3. Mühendislik Etiği
11.4. Mühendisin Sorumlulukları
11.4.1. Topluma ve Çevree Karşı Sorumluluklar
11.4.2. Hizmet Verilen Kişilere Karşı Sorumluluklar
11.4.3. Mesleğe ve Meslektaşa Karşı Sorumluluklar
11.4.4. Kendilerine Karşı Korumluluklar
11.5. Etik Hakkında Bir Uygulama

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Mesleki etik nedir?
 Mühendislirin sorumlukuları nelerdir?
 Etik sözleşmesi diye birşey varmıdır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okumak ve uygulamak

Mesleki etik

Mesleki etik kavramını
açıklayabilecek

Etik sözleşmesi

Etik sözleşmesini
açıklayabilmek

Okumak ve uygulamak

Mühendislik etiği

Mühendislik etiği kavramını
açıklayabilmek

Okumak ve uygulamak

Mühendislerin
sorumlulukları

Mühendislerin
sorumluluklarnıı
kavrayabilmek

Okumak ve uygulamak

Anahtar Kavramlar

Mesleki Etik

Etik Sözleşmesi

Mühendislik Etiği

Giriş
Bu bölümde, mesleki etik ile mühendislik etiği konuları paylaşılacaktır.

11.1. Mesleki Etik
Meslek etiğini açıklamadan önce meslek kavramı üzerinde durmak yararlı olacaktır.
Bir uğraşın meslek olarak adlandırılması için aşağıdaki koşullar aranır:
 Bir meslek toplumun kaçınılmaz olan bir gereksinimini karşılar: Örneğin, sağlık,
güvenlik, eğitim gibi toplumsal gereksinimler her toplumda bu hizmetleri sunacak
meslekleri gerekli kılmaktadır.
 Meslek kişinin salt kendi doyumu için değil aynı zamanda başkalarının yararı için de
yaptığı bir uğraştır: Örneğin bir doktor mesleğini sadece hizmetinin karşılığında aldığı
para için değil, insanlara sağlıklarını kazandırmak için de yapar. Bir öğretmen okuma
yazma öğrettiği öğrencilerin kazandıkları yaşamlarını yönetme becerilerinden mutluluk
duyar.
 Meslek sistemli bir eğitimle kazanılmış özel bilgi ve becerilere dayalıdır: Bir mesleğin
meslek olabilmesi için mesleğe girmeden önce kişilerin bu mesleği icra edebilmeyi
sağlayan bilgi, beceri ve tutumlar kazanmış olmaları gereklidir. Burada meslek elemanı
toplum tarafından bir “uzman” olarak görülmekte ve o hizmette kişiye tam bir güven
duymaktadır.
 Meslekler araştırma ve deneylerle geliştirilerek zamanla kendine özgü tekniklere sahip
olur: Meslekler de insanlar gibi araştırma ve deneyler sonucu bir bilgi ve kültür birikimine
sahip olur. Eğitim yolu ile kuşaktan kuşağa aktarılan bu bilgi birikimi zaman içinde
mesleğe özgü tekniklerin gelişmesine ya da süreç içinde yeni tekniklerin keşfedilmesine
yol açar.
 Meslekler kazanç elde etmek için yapılan uğraşlardır: Meslek elemanları yaşamlarını
mesleklerinden elde ettikleri yasal gelir ile sürdürürler.
 Mesleklerin toplumca kabul edilmiş etik değerleri ve ilkeleri vardır: Meslek olarak kabul
edilecek bütün uğraş alanlarının kendine özgü değer ve etik ilkeleri vardır ve bu mesleğin
üyeleri bu değer ve ilkeler doğrultusunda davranırlar.

Resim 111. Yorumsuz..
Meslek etiği, özellikle doğrudan doğruya insanla ilgili mesleklerde uyulması gereken
davranış kuralları olarak tanımlanabilir. Meslek etiğinin en önemli yanlarından biri, dünyanın

neresinde olursa olsun, aynı meslekte çalışan bireylerin bu davranış kurallarına uygun
davranmalarının gerekli olmasıdır.
Mesleki etiğin temelinde insanlarla iyi ilişkiler yatar. Aynı meslekten bireylerin
birbirleri ile ilişkilerinde belli davranış kalıplarına uymaları meslek etiğinin gereğidir.
Mesleki etik, her zaman bir grubun eseridir. Mesleki etik grup onu koruduğu sürece
yürürlükte kalabilen ve bireylere emreden, onları şu ya da bu şekilde davranmaya zorlayan,
kişisel eğilimlerine bir sınır çizen ve daha ileri gitmelerine engel olan kurallardan oluşmuştur.

Resim 112.

Yorumsuz..

Mesleki etik kuralları olarak belirlenen ve üyelerinin genel ve ortak olan davranış
biçimlerini tanımlayan ilkelerin üç temel işlevi vardır:
1. Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak.
2. Meslek içi rekabeti düzenlemek.
3. Hizmet ideallerini korumak.
Etik sorunlar sık sık belirsiz ve karmaşık koşullar altında zor seçimlerin yapılmasını
gerektirir. Verilen kararların en iyisi olduğundan emin olmak güçtür. Aynı zamanda bir
seçenek diğerlerinden daha iyi olabilir. Nedenlere dayalı ve yansız olarak karar vermek ve
verilen kararların başkalarınca yargılanarak adil bulunması, bakış açımızın doğru olduğunu
kanıtlar. Kararlarda ahlaki gerekçelendirme yapılması, adil ve iyi kararların verilmesine
yardım eder.
Meslek etiği ilkeleri ile aynı işlevi gören mesleki etik kodlar da söz konusudur. Etik
kod, çalışanların hangi davranışlarının kabul edilebilir bulunduğuna ilişkin olarak yol
gösteren, meslek ya da kurum tarafından beklenen resmi ifadelerdir.
Meslek etiği ilkeleri ya da kodları aşağıdaki yararları sağlar:
1. Meslektaş baskısı sağlayarak, bireyleri etik davranış göstermeye motive eder,

2. Bireylerin kişilikleri yerine doğru ya da yanlış eylemler konusunda daha tutarlı ve
kararlı bir rehberlik sağlar,
3. Belirsiz durumlarda nasıl davranılacağı konusunda rehberlik eder,
4. Yönetici ya da patronların otokratik gücünü kontrol eder,
5. Kurumların toplumsal sorumluluklarını tanımlar,
6. Kurumun ya da mesleğin çıkarlarına hizmet eder.

11.2. Etik Sözleşmesi
Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın
hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
 Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde
karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için
çalışmayı,
 Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik,
kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
 Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı
yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden
tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
 Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi
ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel
menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
 Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı
ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
 Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı,
hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili,
nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
 Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke
ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
Adı Soyadı

:

Unvanı

:

Sicil No

:

Birimi

:

İmza

:

Tarih

:

11.3. Mühendislik Etiği
İnsanlığın refahına son derece olumlu katkılarda bulunan teknoloji, diğer yandan da
insana, topluma ve doğaya karşı olumsuz etkiler oluşturma potansiyeline sahiptir. (TMMOB
Mesleki Davranış İlkeleri)
Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetleri, gerek tek tek bireylerin, gerekse
toplumun günlük yaşamının her noktasını, her geçen gün daha çok etkilemekte, bu etki
günümüzle sınırlı kalmayıp geleceğimizi de kapsamaktadır.
Bu nedenle de, mühendislerin ve mimarların topluma, doğaya ve gelecek kuşaklara
karşı sorumlulukları da hizmetlerinin kapsamıyla aynı oranda artmaktadır. Ayrıca, gelişme
sürecinin sıkıntılarını yaşayan ülkemizde bu toplumsal sorumluluk kendisini daha da ağırlıklı
olarak hissettirmektedir.
Bu sorumluluk mesleki alanda sürekli yetkinleşmek kadar, mesleği toplumun
güvenliğini, sağlığını ve refahını en başa koyan bir anlayışla uygulamak ve mesleki
etkinlikleri barış, adalet, insan hak ve onuruna saygı, ayrım gözetmemek, dürüstlük, doğruluk,
hakkaniyet, eşitlik, özgürlük gibi vazgeçilmez değerlere ve erdemlere sıkı sıkıya bağlı kalarak
yürütmekle yerine getirilebilir.

Resim 113.

Yorumsuz..

Ve gene bu sorumluluk, insanın kısa vadeli bencil isteklerini öne çıkararak, canlı ve
cansız doğanın tahribine yol açan anlayışlara bilinçli bir biçimde karşı konulmasını gerektirir.
Bununla birlikte, mesleki etkinlikleri sırasında, herşey mühendisler ve mimarların
kendi iradelerine bağlı ve kendi denetimleri altında değildir.
Toplumun sağlık, güvenlik, ve refahını tehlikeye atan ve canlı ve cansız doğaya zarar
veren uygulamaların, teknolojinin doğası kadar, içinde yaşanılan toplumsal koşulların ve
sistemin doğası ile de birinci dereceden ilgili olduğunun en yakın tanıkları mühendisler ve
mimarlardır. Bu durumun sorumluluklarını gerçekleştirmeyi çok daha zorlaştırdığının
bilincindedirler.

Mühendisler ve mimarlar, toplumsal sorumluluklarının kendilerini birey olarak belirli
mesleki davranış ilkelerine sıkı sıkıya sahip çıkma göreviyle karşı karşıya bıraktığını gözden
kaçırmazlar.
Bunun yanısıra, başta dizginsiz kar arayışları olmak üzere, toplumsal sorumluluklarını
gerçekleştirmelerinin önündeki bütün engellere karşı örgütlü bir mücadele yürütmelerinin ve
aralarındaki dayanışmayı sürekli geliştirmelerinin de zorunlu olduğu gerçeğine gözlerini
kapamazlar.
Mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları, bu bilinçle, mesleki etkinliklerinde aşağıda
tanımlanan ilkelere uymayı, uyulması için meslektaşlarını uyarmayı bir görev sayarlar.

11.4. Mühendisin Sorumlulukları
11.4.1. Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklar
Bilimi ve teknolojiyi insanlık yararına kullanmayı mesleki etkinliklerinin temel ilkesi
kabul eden mühendis ve mimarlar..
Mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini, toplumun güvenliği, sağlığı ve refahı; insani
kazanımların ve kültürel mirasın korunması için kullanırlar.
Toplum yararı için duymuş oldukları sorumluluk ve kaygı her zaman kendi kişisel
çıkarlarının, meslektaşlarının çıkarlarının ya da içinde bulundukları meslek grubunun
çıkarlarının üstünde yer alır.
Doğaya ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarının bilinciyle, doğayı,çevreyi, kültür
ve tabiat varlıklarını korumayı, uygulamalarının doğayla uyumlu olmasını sağlamayı mesleki
sorumluluklarının ayrılmaz parçası olarak görürler; doğal kaynakların ve enerjinin tasarrufuna
özel önem verirler.
Mesleki etkinliklerini sürdürürken, din, dil, ırk, inanç, cinsiyet, coğrafi ayırım farkı
gözetmezler; farklı kültürlere saygıyla yaklaşırlar; toplumdaki herkese adil, dürüst ve iyi
niyetle davranırlar.

Resim 114. Yorumsuz..

Kendilerinden istenen işin toplum ve doğa için ciddi bir tehlike oluşturacağı sonucuna
varırlarsa ve bu konudaki mesleki yargıları hizmet verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından
dikkate alınmıyorsa, onların talimatlarına kayıtsız şartsız uymayı reddederler; bu durumun
kendilerine hizmet verilenleri uyarmak, gerektiğinde meslek örgütlerini ve hatta kamu oyunu
bilgilendirmek gibi hak ve yükümlülükler getirdiğini dikkate alırlar.
Toplumun ilgi alanı içinde bulunan teknik konulardaki görüşlerini, raporlarını, konuyu
yerinde ve tam anlamıyla incelemiş ve yeterli bilgi ve verilerle donanmış olarak, ticari ve
kişisel kaygıları bir yana bırakarak, adil, doğru, eksiksiz ve nesnel bir biçimde açıklarlar.
Ülkenin teknoloji yeteneğinin geliştirilmesi sürecinde, teknolojinin gerek kendisinin
gerekse yanlış kullanılmasının olası olumsuz sonuçlarının da toplum tarafından anlaşılması ve
gerekli önlemlerin alınması için çaba harcarlar.
İşyerlerindeki sağlık ve güvenliği titizlikle ve ertelemeksizin korur ve geliştirirler.
Gerekli önlemlerin alınması için zorlayıcı, uygulayıcı, eğitici ve dayanışma içinde olurlar.

11.4.2. Hizmet Verilen Gerçek-Tüzel Kişilere Karşı Sorumluluklar
Mühendisler ve mimarlar,
Mesleki hizmet verilirken, güvenilirliklerini titizlikle gözeterek, yaptıkları her türlü
sözel ya da yazılı sözleşmede yer alan bütün hükümlere tam olarak uyarlar ve karşı taraftan da
aynı duyarlılığı beklerler.
Her türlü mesleki hizmet sırasında, toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını
tehlikeye atmamaya en üst düzeyde özen göstererek, mesleki beceri ve deneyimlerini
yaptıkları işe bütünüyle yansıtarak düzgün bir iş standardıyla çalışırlar.
İş ilişkilerini etkileyecek şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir armağan,
para ya da hizmet ya da iş teklifi kabul etmezler; başkalarına teklif etmezler; mesleki
ilişkilerini geliştirmek amacıyla siyasal amaçlı bağış yapmazlar.
Yaptıkları işin kendi deneyimlerini zenginleştirmesi için titizlikle çaba gösterirken,
toplum ve doğa için kesin bir tehlike oluşturmadığı sürece, hizmet verilen gerçek ve tüzel
kişilerin ticari ve teknolojik sırlarını izin almadan başkalarına açıklamazlar, kişisel çıkarları
için kullanmazlar.

11.4.3. Mesleğe ve Meslektaşa Karşı Sorumluluklar
Mesleki etkinliklerini, tüm meslektaşlarının güvenini kazanacak bir biçimde ve
mesleğin saygınlığına azami özen göstererek sürdürürler.
Tüm meslektaşlarına saygıyla yaklaşırlar, dürüst ve adil davranırlar. Meslektaşlarıyla
haksız rekabet içinde olmazlar. Genç meslektaşlarının gelişimi için özel çaba harcarlar, onlara
yardımcı olurlar.
Telif haklarına ve özgün çalışmalara saygı gösterirler; başkalarının çalışmalarını kendi
çalışmaları gibi göstermekten titizlikle kaçınırlar.

Yalnızca yeterli oldukları alanlarda mesleki hizmet üretmeyi hedef ve ilke kabul
ederler; hizmetlerini etkileyebilecek diğer uzmanlık alanlarındaki yetkililerin görüşlerine
başvururlar; disiplinlerarası ortak çalışmayı özendirirler.
Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını, sadece zorunlu durumlarda ve ancak ehil
olan meslektaşlarına devrederler.
İşlerini yalnızca kendilerine tanınmış mesleki görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde
yaparlar, yalnızca resmi olarak hak kazanmış oldukları sıfat ve unvanları kullanırlar.
Meslek örgütlerinin etkinliklerine aktif olarak katılmaya çaba gösterirler, onları
desteklerler, mesleğin gelişmesine katkıda bulunurlar.
Mesleki Davranış İlkelerine aykırı davrananlara yardımcı olmazlar; onlara hoşgörü
göstermezler, etkinliklerinin içinde yer almazlar ve uyarırlar; bu konuda meslek örgütleriyle
işbirliği içinde olurlar; bu ilkelere uygun davrananları bütün güçleriyle desteklerler.

11.4.4. Kendilerine Karşı Sorumlulukları
Mesleki bilgilerini ve kültürlerini sürekli geliştirirler.
Mesleki etkinliklerine ilişkin olarak meslektaşlarının dürüst ve nesnel eleştirilerini
dikkate alırlar, gerektiğinde kendileri de eleştirmekten kaçınmazlar.

11.5. Etik Hakkında Bir Uygulama
Çevreciler
İşyerinizde yerel çevre grubu ile randevunuza geç kaldınız, o yüzden biraz hızlı araba
kullanmak zorundasınız. Bir yandan da içinizden “bu çevreciler de çok oldu, ne zaman doğru
dürüst bir mühendislik projesi yapmaya kalksak karşımıza bir çevreci grup çıkıyor”, yok
“ekosistem”, yok “risk altında canlı türleri”, “habitat”, “sürdürülebilirlik” bir sürü kavramdan
bahsedip işimize engel olmaya başlıyor.
Hâlbuki bu mühendislik projeleri olmasa, barajlar yapılmasa, su iletim hatları
yapılmasa susuz kalsalar daha mı iyi? Yapılan projelerin önemini neden anlayamıyorlar?
Bir yandan kafanız böyle meşgul, otoyolda hızla araç kullanırken birden önünüzde
asfaltın üstünde bir karaltı görüyorsunuz. Bir kaplumbağa olanca yavaşlığıyla yolun karşı
tarafına geçmeye çalışan iri ve yaşlı bir canlı...
İçgüdülerinizle direksiyon kırıp yan şeride geçiyor ve kaplumbağayı ezmeden
yolunuza devam ediyorsunuz. Ama o süratte yaptığınız hareket risklidir onu da biliyorsunuz.
Gerçi bir kaza olmadı, ama pekala olabilirdi.
Birden başka türlü düşünüp, başka türlü davrandığınızı anlıyorsunuz, çevrecilere
kızarken kendinizi riske atmak pahasına siz de bir canlıyı kurtardığınızı, bu anlamda sizin de
çevreciler gibi olduğunuzu fark ediyorsunuz.
Çevreci olmaktan utanıyor musunuz?

İnsan olduğu gibi görünmelidir.
Olduğundan az görünen adam sonunda mahcup olmaz.
Sad-i Şirazî

Resim 115. Şadi-i Şirazi
Böylece hukuka aykırı emir veren üstün, bu emrin verilmesinden veya yerine
getirilmesinden doğan sorumluluğu üstlenmesi sağlanır.

11.6. Etik Hakkında Bir Uygulama
Atık
Bir çevre mühendisliği firmasında görevli mühendissiniz. Sizin emrinizde çalışan
teknisyen arazi çalışmaları yapmaktadır. Bir müşterinin arazisine bırakılmış yarı dolu
varillerde ne olduğunu anlayabilmek için teknisyeniniz örnekler aldı, maddelerin “tehlikeli ve
zararlı” sınıfından olup olmadığını anlamanız gerekiyor.
Eğer öyleyse bu varillerin ortadan kaldırılması için belirli nakliye önlemleri almanız
ve bunları yetkililere haber vermeniz gerektiğini siz de teknisyeniniz de çok iyi biliyorsunuz.
Firmanızın bu müşteri ile bir çok başka iş ilişkisi var. Bu ilişkileri sürdürmek adına ve
onlar lehine bu varilleri nerede bulduğunuzu ve sadece numuneler aldırdığınızı rapor etmenin
yeterli olması istendi.
Ardından da bu varilleri “içinde ne olduğu bilinmeyen maddeler bulunan variller“
olarak tanımlayıp oradan kaldırılmasını isteyeceksiniz.
Müşteriniz bu varilleri alıp götürecek başka bir şirket ile anlaştı bile..
Sizden istenen sadece rapor yazmanız. Bu raporu yazar mısınız?
Yoksa ilgililere haber verme sorumluluğu duyar mısınız?

11.7. Bir Nükte
Tüm zorluklara çözüm getirecek, yanlis yapmanizi önleyecek, sizi gelistirecek ve
basariyi mutlulukla beraber yakalamanizi saglayacak seyleri ögrenmeye ne dersiniz?
İki şey seni "vasıflı insan"yapar:
1. Iradeye hakim olmak
2. Uyumlu olmak

İki sey sana "deger" katar:
1. Hitabet ve diksiyon egitimi almak
2. Anlayarak hizli okumayi ögrenmek

İki sey seni geri birakir:
1. Kararsizlik
2. Cesaretsizlik

İki sey seni kasif yapar:
1. Vasifli çevre
2. Birazcik delilik

İki sey senin ömür boyu bosa kürek çekmemeni saglar:
1. Baskin yetenegi bulmak
2. Sevdigin isi yapmak

İki sey basarinin sirridir:
1. Ustalardan ustaligi ögrenmek
2. Kendini güncellemek

İki sey basariyi mutlulukla beraber yakalamanin sirridir:
1. Niyetin saf (halis) olmasi
2. Ruhsal farkindalik

İki sey seni milyonlarca insanlardan ayirir:
1. Problemin degil çözümün parçasi olmak
2. Hayata ve herseye yeni (özgün, orijinal, farkli) bakis
açisiyla yaklasabilmek.

İki sey gelismeyi engeller:
1. Asirilik (mübalaga, abarti, ifrat, tefrit)
2. Felaket odaklilik

İki sey çözüm getirir:
1. Tebessüm (gülümseme, siritma veya kahkaha degil!)
2. Sükut (susmak)

İki sey"kalitesiz insan"in özelligidir:
1. Sikayetçilik
2. Giybet, dedikodu

İki sey çözümsüz görünen problemleri bile çözer:
1. Bakis açisini degistirmek
2. Empati yapmak (muhatab?n yerine kendini koymak)

İki sey yanlis yapmani engeller:
1. Sahis ve olaylari akil ve kalp süzgecinden geçirmek

2. Kul hakkindan korkmak

İki sey seni gözden düsürür:
1. Demagoji (laf kalabaligi)
2. Kendini agira satma (övme, vazgeçilmez gösterme vs...)

Uygulamalar

 Mesleki etiğin prensiplerini açıklayınız?

 Etik sözleşmesi örneği hazırlayabilir misiniz.

 Mühendislik etiği kavramını açıklayınız.

Uygulama Soruları

1. Mühendislik etiği nedir, açıklayınız.

2. Etik sözleşmesi nedir açıklayınız.

3. Mesleki etik konusunu açıklayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Mühendis olsak da, olmasak da ahlak ve vicdan kuralları bizler için esastır..

Bölüm Soruları
1. Özellikle doğrudan doğruya insanla ilgili mesleklerde uyulması gereken
davranış kuralları?
a) İş ilişkisi
b) Davranış kuralları
c) Meslek etiği
d) Mesleki eğitim
e) Kişilik ve şahsiyet

2. Meslek etiğinin temelinde ne bulur?
a) İnsanlarla iyi ilişkiler
b) Mühendislik bilgileri
c) Geometri bilgileri
d) Coğrafya bilgisi
e) Kozmoğrafya bilgisi

3. Mesleki etik kuralları olarak belirlenen ve üyelerinin genel ve ortak olan
davranış biçimlerini tanımlayan ilkelerin kaç temel işlevi vardır?
a) İki
b) Üç
c) Dört
d) Beş
e) Altı

4. Toplumun sağlık, güvenlik, ve refahını tehlikeye atan ve canlı ve cansız doğaya
zarar veren uygulamaların, teknolojinin doğası kadar, içinde yaşanılan toplumsal
koşulların ve sistemin doğası ile de birinci dereceden ilgili olduğunun en yakın
tanıkları kimlerdir?
a) Erkekler ve bayanlar

b) Çocuklar ve gençler
c) Yaşlılar ve ihtiyarlar
d) Mühendisler ve mimarlar
e) İşsizler, güçsüzler

5. Mühendisler, mesleki etkinlikleri ile hangi biçimde ve mesleğin saygınlığına azami
özen göstererek sürdürürler?
a) Rüşvet ve yolsuzluklara bulaşarak
b) Gizlice çalışanlarını kendi işyerlerine transfer ederek
c) Meslek sırlarını aşırarak
d) Girecekleri ihalelere fesat karıştırarak
e) Tüm meslektaşlarının güvenini kazanacak

Cevaplar: 1.C, 2.A, 3.B, 4.D, 5.E

12. İŞ KANUNUNDA ETİK

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Eşit Davranma İlkesi
12.2. Feshin Geçerli Sebeplere Dayandırılması
12.3. İşçinin Haklı Nedenlerle Derhal Fesih Hakkı
12.4. İşverenin Haklı Nedenlerle Derhal Fesih Hakkı
12.5. Derhal Fesih Hakkınının Kullanma Süresi
12.6. Çalışma Yaşı ve Çalıştırma Yasağı
12.7. Yetkili Memurların Ödevi
12.8. Etik Hakkında Bir Uygulama

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
 Kanunlarımıza göre etik davranmak mecburiyetindemiyiz.
 Etik davranmamak suç mudur?
 Etik davranmayan işverene karşı, işçinin yapabileceği şey varmıdır?
 Etik davranmayan işçiye kardış, işveren ne yapabilir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okumak

Hukukta etik

Etik konusunda, işverenlerin
yapabileceklerini
açıklayabilmek

Hukukta etik

Etik konusunda, mağdur
olan işçinin
yapabileceklerini
anlayabilmekk

Okumak

Hukukta etik

Etik ilkelere uymamaktan
mütevellit, çalışma akdi
nasıl sona erdirilebileceği
konusunu açıklayabilmek

Okumak

Anahtar Kavramlar

Hukuk

İş Kanununu

4358 Sayılı Kanun

Hukukta Etik ve Eşit Davranma İlkesi

Giriş
Bu bölümde, 4857 Sayılı İş Kanununda
paylaşılacaktır.

etikle

ilgili hususlar

12.1. Eşit Davranma İlkesi
Türk Ceza Kanunu’nda şu ifadeye yer verilmiştir:
Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya
olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur,
şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile
cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle
ihtilât ederek işlenmesi gerekir.
22.5.2003 tarihinde kabul olup, 10.06.2003 tarihli resmi gazetede yayınlanan (Resmi
Gazete numarası ise, 25134 dir.) 4857 sayılı İş Kanunu’nunda, kişilerin çalışma hayatında
mağdur olmaması için, hukuki bazı hususlara dikkat çekilmiştir.

Resim 116. Kamu etiği hakkında akademik çalışmalar mevcuttur..
Madde 5. - İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep
ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.
İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmî süreli çalışan
işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.
İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş
sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında
ve
sona
ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.
Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.
İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir
ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.
İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında
işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını
da talep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır.

Resim 117. Yorumsuz..
20 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine
aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini
güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut
olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.

12.2. Feshin geçerli sebebe dayandırılması
Madde 18. - Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan
işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya
davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir
sebebe dayanmak zorundadır.
Altı aylık kıdem hesabında bu Kanunun 66 ncı maddesindeki süreler dikkate alınır.
Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:
c) Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya
adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
d) Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi
görüş ve benzeri nedenler.
…

12.3. İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı
Madde 24. - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş
sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
I. Sağlık sebepleri:
a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple
işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka
bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.

II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri
hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek
veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde
sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı
verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır,
sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut
işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması
ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun
olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren
tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı
zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa yahut çalışma şartları
uygulanmazsa.
III. Zorlayıcı sebepler:
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı
sebepler ortaya çıkarsa.

12.4. İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı
Madde 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş
sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
I- Sağlık sebepleri:
a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye
düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak
devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde
çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.
(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi
hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin
işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından
sonra doğar.
Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar.
Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret
işlemez.

Resim 118. Yorumsuz..
II- Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli
vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri
sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni
yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak
sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet
kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine
sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek
sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir
suç işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına
iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir
ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde
yapmamakta ısrar etmesi.
ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi,
işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka
eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba
uğratması.
III- Zorlayıcı sebepler:

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin
ortaya çıkması.
IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci
maddedeki bildirim süresini aşması.
İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile 18, 20
ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna başvurabilir.

12.5. Derhal fesih hakkını kullanma süresi
Madde 26. - 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan
hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan
birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş
günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.
Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.
Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen
süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.

Resim 119. Yorumsuz..

12.6. Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı
Madde 71. - Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört
yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki
gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde
çalıştırılabilirler.

12.7. Yetkili memurların ödevi
Madde 93. - İş hayatını izleme, denetleme ve teftiş yetkisi olan iş müfettişleri
görevlerini yaparlarken işin normal gidişini ve işyerinin işlemesini, inceledikleri konunun
niteliğine göre mümkün olduğu kadar aksatmamak, durdurmamak ve güçleştirmemekle ve
resmi işlemlerin yürütülüp sonuçlandırılması için, açıklanması gerekmedikçe, işverenin ve
işyerinin meslek sırları ve şartları, ekonomik ve ticari hal ve durumları hakkında gördükleri ve
öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmak ve kendileri tarafından bilgileri ve ifadeleri
alınan yahut kendilerine başvuran veya ihbarda bulunan işçilerin ve başka kişilerin isimlerini
ve kimliklerini açıklamamakla yükümlüdürler.

12.8. Etik Hakkında Bir Uygulama
Bilgi Sızdırma
Kentin belediyesine bağlı çevre sağlığı işletmesinin müdürlüğünde çalışan mesleki
yeterlik sahibi (yani imza yetkisi olan) tek mühendissiniz. Amiriniz doğrudan müdürünüz,
ayrıca size bağlı çalışan bir teknisyen var ve siz kentsel kanalizasyondan ve arıtmadan da
sorumlusunuz.
Kentte çok sayıda gıda işletmesi var ve bunların atıksuları kentsel kanalizasyona oradan
da kent arıtma tesisine gidiyor.

Resim 120.

Yorumsuz..

Gıda işletmeleri mevsimsel çalışıyorlar ve onların en büyük kirlilik yükü üretme
mevsimi aynı zamanda kanala yağmur suyu girişinin de en büyük olduğu mevsim.
Amirinize arıtma kapasitesinin yağışlı sezonda gelecek ek yük dolayısıyla yetersiz
olduğunu bildirdiniz, hatta alınabilecek önlemleri de belirttiniz. Ayrıca amirinizin dışında
belediye meclis üyelerinden tanıdığınız birilerine de durumu gizlice açıkladınız.
Amiriniz “hele yağışlı mevsim gelsin de görürüz” şeklinde umursamaz bir yanıt verdi.
Ardından da “bu meseleleri sadece benimle görüşeceksin, aksi halde işine son veririm” dedi.
Bunun üzerine bu davranışı da meclis üyesi tanıdığınıza anlattınız.
Amiriniz sizi arıtma ile ilgili görevden aldı, bu meseleyi daha fazla kurcalarsa işten
atılacağınızı söyledi. Sizin yerinize teknisyeninizi sorumlu atadı ve kendisinin sadece
amirinize bilgi vereceğini ve doğrudan amirinizden emir alacağını açıkladı. Bu talimatın
yazılı olduğu belgeyi alıp sakladınız.

Resim 121. Yorumsuz..
O kış gerçekten aşırı yağış oldu, eğer arıtma havuzları kısmen baypas edilip
boşaltılmazsa taşacak ve bu defa tüm arıtma tesisi elden çıkacak noktaya gelindi. Bu durumu
belediyeye ve kamuoyuna açıklama mecburiyeti var. Amiriniz bu açıklamayı yapıyor ve
mazeret olarak “çok yağış oldu ne yapalım diyor?”
Acaba görevinizi doğru yaptınız mı? Buna rağmen sakıncalı durumu engelleyemediniz,
hatanız nerede?

12.9. Etik Hakkında Bir Uygulama
Çevre Sağlığı
Çevre konusunda nihai karar veren bir devlet kuruluşunda mühendissiniz. Büyük bir
fabrika arazisinde bir ko-jenerasyon tesisi kuracak ve enerji üretecek bir proje hazırladı ve
izin için kuruluşunuza sundu.
Amiriniz bu işi size verdi, verirken de “sakın bir gecikme olmasın” diye de talimat
aldınız. Projeyi incelediğinizde hava kirliliğini gidermek için alınan önlemlerin yeterli
olmadığını, ek olarak bazı kontrol cihazlarına ihtiyaç olduğunu ve bunlar yapılmazsa tesisin
açılmasından sonra emisyon izni alacak durumda olmadığını gördünüz.
Amiriniz ise alınan tedbirler bu işe yeter diyor. Siz düşüncelerinizi yazılı olarak
amirinize verdiniz ve izin verilmemesi gerektiğini bildirdiniz, ama izin çıktı ve bu arada
basında da önemli yer buldu..
Bu işten çekilmeniz gerekir mi? Bu izne imza atmalı mısınız, yoksa itirazınız etik bir
davranış mıdır?

12.10. Etik Hakkında Bir Uygulama
Başkasının fikrini kullanmak
Bir proje geliştirilirken belediye teknik elemanlarından biri başka bir mühendisin proje
yaklaşımını ve düşünce tarzını, kendi bilgisi olmadan bir diğer mühendise açıklasa ve buna
göre proje hazırlamasını istese, proje bu tarzda gelişse ve ikinci firmada kalsa bu etik bir
davranış olur mu?

Resim 122. Yorumsuz..
(Sonuç; olmaz, sadece belediye mühendisi değil fikri başkasına ait olduğunu bilerek ve
ondan izin almadan kullanan ikinci firmanın mühendisi de etik suç işlemiş olur)

12.11. Etik Hakkında Bir Uygulama
İşi beğenmemek
Müşteriniz yaptığınız projeyi beğenmedi, çok büyük, karmaşık ve işletmesi zor bir proje
hazırladığınızı düşünüyor. Siz is bu şekilde yapılmazsa projenin toplum sağlığını tehdit
edeceğini düşünüyorsunuz. Aslında müşteri projenin çalışacağına inansa gerekli kabulleri
yapacak ve paranızı da ödeyecek.
Bu nedenle sizden projenin çizimlerini istiyor ki, tanıdığı bir başka mühendise danışsın
ve onun size destek vererek daha iyi bir proje elde edilmesini sağlasın. Siz ise çizimleri
vermek istemiyorsunuz.
Vermeniz gerekir mi?

12.12. Yaşanmışlıklar..
Sevgi Üzerine
Evini yeniden dekore ettirmek isteyen Japon bunun için bir duvarı yıkar. Japon
evlerinde genellikle iki tahta duvar arasında çukur bir boşluk bulunur. Duvarı yıkarken, orada
dışardan gelen bir çivinin ayağına battığı için sıkışmış bir kertenkele görür. Adam bunu
gördüğünde kendini kötü hisseder ve aynı zamanda meraklanır da kertenkelenin ayağına
çakılmış çiviyi görünce.
Muhtemelen bu çivi 10 yıl önce, ev yapılırken çakılmıştı. Peki nasıl olmuş da kertenkele
bu pozisyonda hiç kıpırdamadan 10 yıl boyunca yaşamayı başarmış? Karanlık bir duvar
boşluğunda hiç kıpırdamadan 10 yıl boyunca yaşamak çok zor olmalı.
Böylece adam çalışmayı bırakır ve kertenkeleyi izlemeye başlar. Sonra nereden çıktığını
fark edemediği başka bir kertenkele gelir ağzında taşıdığı yemekle... Adamı sersemletir
gördüğü manzara. Bu nasıl bir sevgi? Ayağı çivilenmiş kertenkele, 10 yıldır diğer kertenkele
tarafından beslenmektedir...
Not: Yukarıda anlatılanlar, Japonya'da yaşanmış gerçek bir olaydır..

Bu Yükü Niye Taşıyorum Dememeli..
Brenda yamaç tırmanışı yapmak isteyen genç bir kadındı. Bir gün cesaretini toplayarak
bir grup tırmanışına katıldı. Tırmanacakları yere vardıklarında, neredeyse duvar gibi dik,
büyük ve kayalık bir yamaç çıktı karşılarına. Tüm korkularına rağmen, Brenda azimliydi.
Emniyet kemerini taktı, ipi yakaladı ve kayanın dik yüzüne tırmanmaya başladı. Bir süre
tırmandıktan sonra, nefeslenebileceği bir oyuk buldu...
Orada asılı dururken, gruptan yukarıda ipi tutan kişi dalgınlığa düşerek ipi
gevşetiverdi. Aniden boşalan ip, hızla Brenda'nın gözüne çarparak lensinin düşmesine neden
oldu. Lens çok küçüktü ve bulunması neredeyse imkansızdı. Lens yamacın ortasında bir
yerlerde kalmıştı ve Brenda artık bulanık görüyordu.
Ümitsizlik içinde Brenda, lensini bulması için Allah'a dua edebilirdi yalnızca... Ve
içten içe düşünüp dua etmeye başladı. 'Allah'ım! Sen bu anda buradaki tüm dağları görürsün.
Bu dağlar üzerindeki her bir taşı ve yaprağı bildiğin gibi, benim lensimin yerini de biliyorsun.
Onu bulmama yardım et.'
Patikalardan yürüyerek aşağı indiler. Aşağı indiklerinde, tırmanmak üzere oraya doğru
gelen yeni bir grup gördüler. İçlerinden biri 'Aranızda lens kaybeden var mı? ' diye bağırdı.
Brenda'nın sonradan öğrendiğine göre, lensi bir karınca taşıyordu ve karınca
yürüdükçe yavaşça kayanın üzerinde hareket edip parlayan lens kızların dikkatini çekmişti.
Eve döndüklerinde Brenda lensini nasıl bulduklarını babasına anlattı. Bir karikatürcü olan
babası da ağzıyla lens taşıyan bir karınca resmi çizerek, karıncanın üzerindeki baloncuğa
şunları yazdı:
Allah’ım! Bu nesneyi neden taşıdığımı bilemiyorum. Bunu yiyemem ve neredeyse
taşıyamayacağım kadar ağır. Ama istediğin sadece bunu taşımamsa, senin için taşıyacağım...'

Anlatabilmek..
New York'ta, Brooklyn Köprüsü üzerinde dilenen kör bir dilenci, bir gün bir şairin
dikkatini çeker. Dilencinin boynunda asılı bir tabela vardır. Şair, dilenciye günlük kazancının
ne kadar olduğunu sorar. Dilenci de sekiz-on dolar kadar olduğunu söyler. Bunun üzerine şair,
dilencinin boynuna asılı tabelayı ters çevirerek bir şeyler yazar;
'Şimdi buraya senin kazancını artıracak bir şeyler karaladım. Bir hafta sonra yanına
geldiğimde bana sonucu söylersin' der ve oradan ayrılır.
Şair, bir hafta sonra dilencinin yanına uğrayıp kendini tanıtınca, dilenci;
'Bayım size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bir haftada kazancım ikiye katlandı. Çok
merak ediyorum tabelaya neler yazdınız? '
Bunun üzerine şair gülümser ve:
'Tabelada - Doğuştan körüm, yardım edin - yazıyordu.
Bense - Bahar gelecek, ama ben yine göremeyeceğim - diye yazdım' der.
Önemli olan, anlatılmak istenen şeyi en iyi şekilde anlatmak olduğuna göre; her şeyin
daha iyi anlatılabileceği bir yol vardır. Yeter ki onu bulmaya, uygulamaya ve ufkumuzu bu
doğrultuda genişletmeye uğraşalım...

Uygulamalar

 Etik davranmak zorunda mıyız?

 Hukuken etik davranmayan işverenlere karşı, işçilerin bir hakları bulunmakta mıdır!

 Hangi hallerde, muhatabı etik davranmayan işçi ya da işveren, sözleşmeyi derhal
feshedebilir?

Uygulama Soruları

1. İş Kanununa göre feshin geçerli sebeplere dayandırılması hususunu açıklayınız.

2. İş sözleşmesinin derhal fesihi konusunu açıklayınız.

3. İş sözleşmesinin haklı nedenlerle derhal feshi konusunu açıklayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Devletemiz, etik konusunda İş Kanununa önemli maddeler koymakla, işçi-işveren,
yani her iki tarafın da bu konuda uymaları gereken müeyideleri ortaya koymuştur.

Bölüm Soruları
1. Hangi ilişkide dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve
benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz?
a) Müşteri ilişkisinde
b) İş ilişkisinde
c) Arkadaşlık ilişkisinde
d) Dostluk ilişkilerinde
e) Borçlu ve alacaklı ilişkisinde

2. Hangi değerde iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz?
a) Aynı veya eşit değerde
b) Sadece erkeklerin çalıştırıldığı işlerde
c) Ağır iş kollarında
d) Büro işlerinde
e) Uzmanlık gerektiren işlerde

3. 4857 Sayılı İş Kanununun 26. 24. ve 25. maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet
kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan
sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu
diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak kaç iş günü geçtikten ve her halde
fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.?
a) İki
b) Dört
c) Altı
d) Yedi
e) On

4. Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan
işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden ya
da neden dolayı kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.?

a) Eğitim
b) Teknik bilgi
c) Yetki ve ünvan
d) Davranış
e) İmza yetkisi

5. İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin
meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda
bulunması, hangi duruma bir örnektir?
a) Mühendislik yeminine uyulmayan haller
b) İş sözleşmesine uyulmayan haller
c) İhale şartnamesine uyulmayan haller
d) İşveren taahhüdüne uyulmayan haller
e) Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere

Cevaplar: 1.B, 2.A, 3.C, 4.D, 5.E

13. ETİK YÖNETMELİĞİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Etik Yönetmeliğinin Amacı, Kapsamı ve Dayanağı
13.2. Etik Davranış İlkeleri
13.3. Etik Davranış İlkelerinin Uygulanması ve Etik Kültürünün
Yerleştirilmesi
13.4. Başvuru ve Resen İnceleme Usul ve Esasları
13.5. Etik Hakkında Bir Uygulama

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

 Etik yönetmeliğinin niye çıkarılmış olabilir?
 Kanunen etik davrınış ilkeleri nelerdir sizce?
 Etik kültürünü oluşturmada, mevzuat hangi hususlara dikkat çekmiştir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Hatırlamak

Etik Yönetmeliği

Etik Yönetmeliğine göre,
etik ilkeleri kavramını
açıklayabilmek

Etik Yönetmeliği

Etik Yönetmeliğine göre,
etik kültürünün geliştirilmesi
kavramını açıklayabilmek

Okumak

Etik Yönetmeliği

Etik Yönetmeliği
kapsamındaki başvuruların
usul ve esaslarını
açıklayabilmek

Okumak

Anahtar Kavramlar

Etik Yönetmeliği
Kamu Görevlileri Etik Davraniş İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Yönetmeliği

Giriş
Bu bölümde, "Kamu Görevlileri Etik Davraniş İlkeleri İle Başvuru Usul
Ve Esaslari Hakkinda Yönetmeliği” paylaşılacaktır.

13.1. Etik Yönetmeliğinin Amacı, Kapsamı ve Dayanağı
"Kamu Görevlileri Etik Davraniş İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda
Yönetmeliği”, 25785 sayılı ve 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlülüğe
girmiştir. Bu bölümde, bu yönetmeliğin tanımsal, ilkesel bölümleri ile davranış ilkelerinin
uygulanması ve etik kültürünün yerleştirilmesi hususlarına yer verilecektir.
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu
görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu
ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine
getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda
güvensizlik oluşturan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini
artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda
bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

Resim 123. Yorumsuz..
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu
iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların birlikleri, kamu
tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair
adlarla kurulmuş olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim
kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri dahil tüm personeli kapsar.
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk
Silahlı Kuvvetleri, yargı mensupları ve üniversiteler hakkında bu Yönetmelik hükümleri
uygulanmaz.
Hukuki dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik
Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kanun: 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,
b) Kurum ve kuruluş: 2 nci maddede geçen ve kapsama dahil kamu kurum ve
kuruluşlarını,
c) Kamu görevlileri: 2 nci maddede geçen ve kapsama dahil kamu kurum ve
kuruluşlarında görevli tüm personeli,
d) Kurul: Kamu Görevlileri Etik Kurulunu,
e) Etik davranış ilkeleri: Kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkelerini,
f) Başvuru sahibi: Kanun kapsamında başvuru hakkını kullanarak Kurula veya yetkili
disiplin kurullarına başvuran gerçek kişileri,
g) Bilgi: Kurum ve kuruluşların kayıtlarında yer alan 5176 sayılı Kanun kapsamında
yapılacak inceleme ve araştırmalara ilişkin her türlü veriyi,
h) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları 5176 sayılı Kanun kapsamında
yapılacak inceleme ve araştırmalarla ilgili yazılı, basılı veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap,
dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plan, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti,
harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını, ifade eder.

13.2. Etik Davranış İlkeleri
İkinci Bölüm
Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
Madde 5 - Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi,
katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap
verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindenliği ve beyana güveni esas alırlar.
Halka hizmet bilinci
Madde 6 - Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; halkın günlük
yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet
kalitesini yükseltmeyi, halkın memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına
ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedeflerler.

Resim 124. Yorumsuz..
Hizmet standartlarına uyma
Madde 7 - Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personeli, kamu
hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler, hizmetten
yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek onları hizmet süreci
boyunca aydınlatırlar.
Amaç ve misyona bağlılık
Madde 8 - Kamu görevlileri, çalıştıkları kurum veya kuruluşun amaçlarına ve
misyonuna uygun davranırlar. Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve kurumlarının hizmet
idealleri doğrultusunda hareket ederler.
Dürüstlük ve tarafsızlık
Madde 9 - Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve
dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden
yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle
ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat
eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamazlar.
Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her
türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.
Kamu görevlileri, gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik
ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya
zümrenin yararını veya zararını hedef alan bir davranışta bulunamazlar, kamu makamlarının
mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleyemezler.

Resim 125. Yorumsuz..
Saygınlık ve güven
Madde 10 - Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranırlar
ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın
kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren
davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar.
Kamu görevlileri, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir
görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü
davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar.
Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu görevlileri, keyfi davranışlarda,
baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan
rapor düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkan veya benzeri
çıkarlar talep edemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemezler.
Nezaket ve saygı
Madde 11 - Kamu görevlileri, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten
yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin
dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.
Yetkili makamlara bildirim

Madde 12 - Kamu görevlileri, bu Yönetmelikte belirlenen etik davranış ilkeleriyle
bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya
hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında ya da
gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirirler.
Kurum ve kuruluş amirleri, ihbarda bulunan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutar ve
kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri alırlar.

Resim 126. Yorumsuz..
Çıkar çatışmasından kaçınma
Madde 13 - Çıkar çatışması; kamu görevlilerinin görevlerini tarafsız ve objektif şekilde
icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına,
arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve
onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükleri ve benzeri şahsi çıkarlara sahip olmaları halini
ifade eder.
Kamu görevlileri, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir ve çıkar çatışmasının
doğabileceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler oldukları için, herhangi bir potansiyel ya
da gerçek çıkar çatışması konusunda dikkatli davranır, çıkar çatışmasından kaçınmak için
gerekli adımları atar, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar
çatışması kapsamına giren menfaatlerden kendilerini uzak tutarlar.
Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
Madde 14 - Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları
veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamazlar, akraba, eş, dost ve
hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık veya
kayırmacılık yapamazlar.
Kamu görevlileri, görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya başkalarının
kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir

kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat
sağlayamazlar.
Kamu görevlileri, görevlerinin ifası sırasında ya da bu görevlerin sonucu olarak elde
ettikleri resmi veya gizli nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına veya üçüncü kişilere
doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte bir menfaat elde etmek
için kullanamazlar, görevdeyken ve görevden ayrıldıktan sonra yetkili makamlar dışında
hiçbir kurum, kuruluş veya kişiye açıklayamazlar.
Kamu görevlileri, seçim kampanyalarında görev yaptığı kurumun
doğrudan veya dolaylı olarak kullanamaz ve kullandıramazlar.

kaynaklarını

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
Madde 15 - Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini
yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan,
doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.

Resim 127. Yorumsuz..
Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev
sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.
Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan
gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için
doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.
Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve
bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler; görev ve
hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler.

Uluslararası ilişkilerde nezaket ve protokol kuralları gereğince, yabancı kişi ve
kuruluşlar tarafından verilen hediyelerden, 3628 sayılı Kanunun 3. maddesi hükümleri saklı
kalmakla birlikte, sözkonusu maddede belirtilen sınırın altında kalanlar da beyan edilir.
Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır:
a) Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun
yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş
listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli
bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum
ve kuruluşlara yapılan bağışlar,
b) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar,
c) Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya
hediyeler,
d) Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna
benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,
e) Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el
sanatları ürünleri,
f) Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.

Resim 128. Yorumsuz..

Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır:
a) Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan
karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,
b) Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa
fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler,
c) Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı veya gıda türü
hediyeler,
d) Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve
krediler.
Bu Yönetmelik kapsamına giren en az genel müdür, eşiti ve üstü görevliler, bu
maddenin 5 inci fıkrası ve 6 ncı fıkranın (a) bendinde sayılan hediyelere ilişkin bir önceki
yılda aldıklarının listesini, herhangi bir uyarı beklemeksizin her yıl Ocak ayı sonuna kadar
Kurula bildirirler.
Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
Madde 16 - Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve
kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar,
bunları korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri alırlar.

Resim 129. Yorumsuz..

Savurganlıktan kaçınma
Madde 17 - Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve
kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını,
kaynaklarını, işgücünü ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar.
Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
Madde 18 - Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları
kurumlarını bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamazlar, aldatıcı ve
gerçek dışı beyanat veremezler.
Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
Madde 19 - Kamu görevlileri, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı
olurlar. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı
Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verirler.
Üst yöneticiler, ilgili kanunların izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçlerini,
faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla kamuoyunun bilgisine sunarlar.
Kamu görevlileri, kamu hizmetleri ile ilgili temel kararların hazırlanması,
olgunlaştırılması, alınması ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, bir kaçına veya
tamamına, aksine yasal bir hüküm olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı olarak
etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağlamaya dikkat ederler.

Resim 130. Yorumsuz..
Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
Madde 20 - Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında
sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlendirme ve
denetime her zaman açık ve hazır olurlar.
Yönetici kamu görevlileri, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem
veya eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alırlar.
Yönetici kamu görevlileri, yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için
gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, eğitim ve
bilgilendirme konusunda uygun çalışmalar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali

ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve kişisel davranışlarıyla personeline örnek
olmayı kapsar.
Yönetici kamu görevlileri, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi
sağlamak, bu ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle bağdaşmayan yaşantısını
izlemek ve etik davranış konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.
Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
Madde 21 - Kamu görevlileri, eski kamu görevlilerini kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı
bir şekilde faydalandıramaz, onlara imtiyazlı muamelede bulunamaz.
Kamu görevlerinden ayrılan kişilere, ilgili kanunlardaki hükümler ve süreler saklı
kalmak kaydıyla, daha önce görev yaptıkları kurum veya kuruluştan, doğrudan veya dolaylı
olarak herhangi bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, aracılık veya benzeri
görev ve iş verilemez.

Resim 131. Yorumsuz..
Mal bildiriminde bulunma
Madde 22 - Kamu görevlileri, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait
taşınır ve taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde
Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca, yetkili
makama mal bildiriminde bulunurlar.
Kurul, gerek gördüğü takdirde mal bildirimlerini inceleme yetkisine sahiptir. Mal
bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar (bankalar
ve özel finans kurumları dahil) talep edilen bilgileri, en geç otuz gün içinde Kurula vermekle
yükümlüdürler.

13.3. Etik Davranış İlkelerinin Uygulaması ve Etik Kültürün
Yerleştirilmesi
Üçüncü Bölüm

Etik davranış ilkelerine uyma
Madde 23 - Kamu görevlileri, görevlerini yürütürken bu Yönetmelikte belirtilen etik
davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Bu ilkeler, kamu görevlilerinin istihdamını
düzenleyen mevzuat hükümlerinin bir parçasını oluşturur.
Bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri, bir ay içinde, Ek-1'de yer alan "Etik
Sözleşme" belgesini imzalamakla yükümlüdürler. Bu belge, personelin özlük dosyasına
konur.
Kurum ve kuruluşların yetkili sicil amirleri, personelin sicil ve performansını, bu
Yönetmelikte düzenlenen etik davranış ilkelerine uygunluk açısından da değerlendirirler.

Resim 132. Yorumsuz..
Personeli bilgilendirme
Madde 24 - Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen her düzeydeki personel,
istihdama ilişkin koşulların bir parçası olarak etik davranış ilkeleri ve bu ilkelere ilişkin
sorumlulukları hakkında bilgilendirilir.

Resim 133. Yorumsuz..
Etik kültürün yerleştirilmesi ve eğitimi
Madde 25 - Kurul, etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda her türlü
çalışmayı yapar, yaptırır, araştırma, yayın, anket, kamuoyu yoklaması, bilimsel toplantılar ve
benzeri etkinlikler düzenler, kamu görevlileri için eğitim programları hazırlar, koordine eder,
yürütür veya bu konularda bakanlıklar, diğer kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler,
mahalli idareler ve konusunda uzman sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir.
Etik davranış ilkelerinin, kamu görevlilerine uygulanan temel, hazırlayıcı ve hizmet içi
eğitim programlarında yer alması, kurum ve kuruluş yöneticilerince sağlanır.

Resim 134. Yorumsuz..
Kurumsal etik ilkeleri
Madde 26 - Bu Yönetmelikle belirlenen etik davranış ilkeleri, kapsama dahil kurum ve
kuruluşlarda uygulanır. Ayrıca, yürüttükleri hizmetin veya görevin niteliğine göre kurum ve
kuruluşlar kendi kurumsal etik davranış ilkelerini düzenlemek üzere Kurulun inceleme ve
onayına sunabilir.
Bilgi ve belge isteme yetkisi
Madde 27 - Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kurulun başvuru konusu
ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgeleri süresi içinde vermek zorundadırlar.
Kurul, bu Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlardan ve özel kuruluşlardan ilgili
temsilcileri çağırıp bilgi alma yetkisine sahiptir.
İnceleme ve araştırma yetkisi
Madde 28 - Kurul, etik davranış ilkelerine aykırı davranış ve uygulamalar hakkında,
resen veya yapılacak başvurular üzerine, gerekli inceleme ve araştırmayı yapmaya yetkilidir.
Kurul, etik ilkelere aykırı davranış ve uygulamalar hakkında yapacağı inceleme ve
araştırmalara esas olmak üzere gerektiğinde yetkili makamlar kanalıyla kurum ve
kuruluşlardan bilgi ve belge toplayabilir.

Resim 135. Yorumsuz..
Kurul inceleme ve araştırmasını etik davranış ilkelerinin ihlal edilip edilmediği
çerçevesinde yürütür. Kurul yapacağı inceleme ve araştırmayı, en geç üç ay içinde
sonuçlandırır.
Kurul, ayrıca kurum ve kuruluşlarda etik davranış ilkelerinin yerleştirilmesi ve
geliştirilmesi konusunda faaliyet, inceleme ve araştırma yapabilir.

Resim 136. Yorumsuz..
Etik komisyonu
Madde 29 - Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde
ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya
kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu
oluşturulur.
Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve
kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim
bilgileri, üç ay içinde Kurul'a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.
Görüş bildirme
Madde 30 - Kurul, kurum ve kuruluşların, etik davranış ilkeleri konusunda uygulamada
karşılaştıkları sorunlara yönelik olarak görüş bildirmeye yetkilidir.

13.4. Başvuru ve Resen İnceleme Usul ve Esasları
Dördüncü Bölüm
Başvuru hakkı
Madde 31 - 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen
esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile
Türkiye'de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.

Resim 137. Yorumsuz..
Herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunup da başvuru nedeni sayılan etik ilkelerden
birisine aykırı davranıldığına tanık olan yabancı, başvuru hakkı açısından Türkiye'de oturuyor
kabul edilir. Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi koşulu
aranmaz.
Ancak, kamu görevlilerini karalama amacı güttüğü açıkça anlaşılan ve başvuranın
kimliği tespit edilemeyen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar
hakkında Kurula veya yetkili disiplin kurullarına başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı
yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur.
Daha önce Kurulca incelenmiş şikayet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha
şikayet konusu yapılamaz ve incelenemez.
Başvuru biçimleri
Madde 32 - Başvurular;
a) Yazılı dilekçe,
b) Elektronik posta,
c) Tutanağa geçirilen sözlü başvuru yolları ile yapılır.
Başvuru usulü
Madde 33 - Başvuru, gerçek kişiler tarafından adı, soyadı, oturma yeri veya iş adresi ile
imzayı kapsayan dilekçelerle, en az genel müdür ve Kurulca genel müdür düzeyinde oldukları

kabul edilen EK-2 listede bulunan unvanlarda bulunanlar için Kurul Başkanlığına, diğer
görevliler için ise kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine
yapılır.
Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı
olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Başvuru konusu aykırı davranış
iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir.
Başvuru dilekçelerinin daktilo ile yazılması veya bilgisayar çıktısı olması koşulu
aranmaz. Dilekçelerin okunaklı ve anlaşılır olması yeterlidir. Başvurunun Kurul kayıtlarına
geçtiği tarih, başvuru tarihidir.
Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da Kurula gönderilebilir. Bu durumda dilekçenin
Kurul kayıtlarına geçtiği tarih süre başlangıcına esas alınır. Başvurunun tutanağa geçirilmek
koşuluyla sözlü yapılması durumunda başvuranın imzası ve adresi de tutanağa alınır.
Elektronik ortamda yapılacak başvurular
Madde 34 - Başvurunun; gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılması
halinde, başvuru sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresi belirtilir.
Türkiye'de oturan yabancıların bu yolla yaptıkları başvurularda, pasaport numarası ve
uyruğu gösterilir. Elektronik posta yolu ile yapılacak başvurularda, başvurunun Kurulun
elektronik posta adresine ulaştığı tarih başvuru tarihidir.
Başvuruların kabulü ve işleme konulması
Madde 35 - Başvuru dilekçeleri kaydedilir ve başvuran hazır ise tarih ve sayı içeren
alındı verilir. Kurum ve kuruluşların herhangi bir birimine yanlışlıkla ulaşan başvuru
dilekçeleri işleme konulmadan ilgisine göre yetkili disiplin kuruluna veya Kamu Görevlileri
Etik Kurulu Başkanlığına gönderilir.
a) Kaydedilen başvuru en kısa zamanda Kurul Başkanı veya görevlendireceği üye
tarafından bir raportöre verilir.
b) Raportör başvuruyu görev, konu ve kabul edilebilirlik yönlerinden inceleyerek bir ön
rapor hazırlayıp Kurul Başkanına sunar.
c) Raportörün raporunda, başvuranın adı, soyadı, şikayet edilen kamu görevlisinin adı,
soyadı, görevi, başvuru konusu, raportörün önerisi, adı, soyadı ile tarih ve imzası yer alır.
d) Rapor, Kurul Başkanı veya ilgili üye tarafından, gerekirse ilgili yerlerden gerekli ek
bilgi ve belgeler de istenip eklenerek görüşülmek üzere Kurul gündemine alınır.
e) Kurul raporu görüşerek gerekirse incelemeyi derinleştirmek suretiyle ilgili yerlerden
gerekli bilgi ve belgelerin istenmesine karar verir. Başvurunun kabul edilebilir bulunması
durumunda, şikayet edilen kamu görevlisinin savunması alınır. Savunma süresi, istem
yazısının kendisine bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren 10 gündür. Sürenin son gününün
resmi tatil gününe rastlaması durumunda, tatili izleyen çalışma günü sürenin son günü olarak
kabul edilir.

f) Kendisinden bilgi istenen resmi ve özel kurum ve kuruluşlar istenen bilgi ve belgeleri
belirlenen süre içinde Kurula vermekle yükümlüdürler.
g) Kurul incelemesini en geç üç aylık süre içinde bitirerek üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile karar verir. Bu süre, başvurunun kayda alındığı tarihte başlar.
h) Kurul Üyelerine, incelemelerin gerektirdiği durumlarda iş bölümü çerçevesinde
görev verilebilir.
ı) İsim ve imza bulunmayan başvuru dilekçeleri ile 33 ve 34 üncü maddelerde belirtilen
unsurları içermeyen elektronik posta yolu ile gönderilmiş başvurular işleme konulmaz ve
mümkünse durum başvuru sahibine bildirilir.
Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği sonradan anlaşılan başvurular, bu durumun anlaşıldığı
tarihte işlemden kaldırılır.
Elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru sahibi gerçek kişilerin verdiği
T.C. kimlik numarası, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün
internet sayfasından başvuru sahibi tarafından verilen kimliğin doğru olup olmadığının tespiti
amacıyla gerektiğinde sorgulanır. Gerçeğe aykırı ad ve soyadı ile yapılan başvurular işleme
konulmaz.
Elektronik ortamda veya yazılı olarak alınan başvuruların bilgi veya belge güvenliği
kurum ve kuruluşlarda genel hükümlere göre sağlanır. Kurula gönderilen bilgi ve belgeler ile
Kurul tarafından edinilen bilgilerin değerlendirme ve incelenmesinde gizlilik derecesi
bulunanların korunmasında ve saklanmasında gizlilik ilkesine uyulur.
Kurul Başkanı ve Üyeleri ile sekretarya personeli, gizlilik ilkesinin gereklerine uymakla
yükümlüdür. Bu yükümlülük Kurul Başkan ve Üyeleri ile diğer personelin görevlerinden
ayrılmalarından sonra da devam eder. İncelenmesi biten belgeler yerine geri gönderilir.
Resen inceleme
Madde 36 - Kurulun inceleme yetkisi içinde bulunan bir kamu görevlisinin etik ilkelere
aykırı davrandığının çeşitli yollarla öğrenilmesi üzerine Kurul resen inceleme yetkisini
kullanabilir.
a) Bu konuda Kurul Başkanınca görevlendirilecek bir üyenin veya raportörün
gözetiminde gerekli bilgiler toplanarak hazırlanan rapor Başkana sunulur.
b) Başkan tarafından belirlenecek gündemde konu Kurulda görüşülerek gerekirse
inceleme derinleştirilmek suretiyle gerekli bilgi ve belgeler getirtilir. İnceleme 35 inci
maddede belirlenen usule göre tamamlanır, gerekli karar verilir.
Toplanma ve karar yeter sayısı ile kararlarda bulunacak hususlar
Madde 37 - Kurul, Başkan veya Başkanın özrü nedeniyle toplantıya katılamaması
durumunda vekil olarak belirlediği Üyenin Başkanlığında üye tam sayısının salt çoğunluğu ile
toplanır ve aynı çoğunlukla karar verir.
Kararlarda, başvuranın adı, soyadı ile şikayet edilen kamu görevlisinin adı, soyadı,
görevi, karar tarih ve sayısı ile kararın dayandığı belge ve bilgiler, savunma ve inceleme

sonucu ile karara katılan Başkan ve Üyelerin ad ve imzaları, varsa azlık oyu, raportörün adı,
soyadı yer alır.
İncelenmekte olan başvuru konusunun yargıya götürüldüğü anlaşılırsa inceleme
bulunduğu aşamada durdurulur ve yargı kararı sonucuna göre değerlendirilir.
Disiplin kurullarında inceleme ve karar verme usulü
Madde 38 - 5176 sayılı Kanun ile bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve Kurulun
görev alanı dışındaki kamu görevlilerinin etik ilkelere aykırı davrandığı yolunda disiplin
kurullarına yapılan başvurular, yetkili disiplin kurullarınca bu Yönetmelikte düzenlenen etik
davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları çerçevesinde incelenir.
Bu kurulların verdiği etik ilkeye aykırı davranışın varlığı veya yokluğu konusundaki
kararlar ilgili kurum veya kuruluş yetkilisine, hakkında başvuru yapılan kamu görevlisine ve
başvuru sahibine bildirilir. Disiplin kurullarının kararları kamu oyuna duyurulmaz.
Kararlar üzerine yapılacak işlem
Madde 39 - Kararlar Başkan ve Üyeler tarafından imzalanmakla kesinleşir. Kesinleşen
karar Başbakanlık Makamına sunulur. Kararlara karşı idari yargı yolu açıktır.
Kurul, başvuruya konu işlem veya eylemi gerçekleştiren kamu görevlisinin etik
davranış ilkelerine aykırı işlem ve eylemi olduğunu tespit etmesi halinde bu durumu
Başbakanlık, Kurul kararı olarak Resmî Gazete aracılığıyla kamu oyuna duyurur, ancak,
Kurul kararlarının yargı tarafından iptali halinde Kurul, yargı kararını yerine getirir ve Resmî
Gazete'de yayımlatır.
Etik ilkeye aykırı davranışın saptanamadığına ilişkin kararlar da Başbakanlık Makamına
ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Bu kararlar kamu oyuna duyurulmaz. Kabul edilebilirliliği
bulunmayan başvurular hakkında verilen kararlar yalnızca başvuru sahibine iletilir.
Madde 40 - Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak iki yıl içinde yapılmayan etik
ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular incelenmez.
Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımı tarihinden önce
gerçekleşen etik ilkelere aykırı davranışlar şikayet ve ihbar konusu yapılamaz.
Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde kapsam
içindeki kamu görevlileri, 23 üncü maddede düzenlenen "etik sözleşme" belgesini imzalarlar
ve bu belgeler personelin özlük dosyasına konulur.
Yürürlük
Madde 41 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 42 - Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

13.5. Etik Hakkında Bir Uygulama
Topluma Açıklama Yapma
Bir büyük basın kuruluşu yapılmakta olan Boğaz köprü inşaatını ziyaret ederek
gecikmelerin neden ve maliyeti, meydana gelmiş çok sayıdaki iş kazaları ve projenin geleceği
konusunda görüş bildirmenizi istedi.
Bunun için de size belli bir meblağ ödeyecek. İnşaat alanına günübirlik bir ziyaret
yaparak genel bir rapor hazırladınız, gelecekte doğabilecek sorunları gözönüne alarak
yapılması gerekli ilave testler var, ayrıca buna benzer başka teknik tedbirler de öngördünüz.
Yazdığınız rapora dayanarak basın kuruluşu bir seri yazı hazırladı, inşaatta çalışan
mühendislere, taşeron firmanın kendisine suçlamalar ve hatta yolsuzluk iddiaları gündeme
getirdi.
Gelecekte bu projenin güvenliksiz olacağını kamuoyuna açıkladı.
Kamu kuruluşu olduğundan bu yazı dizisi üzerine ilgililer için soruşturma açıldı, sizi de
ifade vermeye çağırdılar. Siz de bu tür iddialar değil, teknik sorunlarla ilgili olarak rapor
verdiğinizi bildirdiniz; projenin gelecekte güvenli olmayacağını söylemediniz ki..
Bu davranışı için basın ahlak kurumuna başvurarak basın kuruluşu hakkında soruşturma
açılmasını talep eder miydiniz?

Uygulamalar

 Etik yönetmeliğinin önemini açıkyınız?

 Etik yönetmeliğine göre, etik kültürünün geliştirilmesi için neler yapılmalıdır!

 Etik olmayan hususlarda nereye nasıl başvurulur?

Uygulama Soruları

1. Etik yönetmeliğinin amacını açıkyanız.

2. Etik yönetmeliğinin yasal dayanağını açıklayınız.

3. Kamu hizmeti bilinci konusunu açıklayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Devlet memurlarının, kamu bilincini iyice massetmeleri, yaşamaları gerekmektedir.
Kamu bilinci ise yine insani değerlerin varlığı nispetinde gelişir.

Bölüm Soruları
1. Etik Yönetmeliğine göre, “Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine
getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu
yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindenliği ve beyana
güveni esas alınması” hangi ilkeyi açıklamaktadır?
a) Kamu ödevi
b) Vatandaşlık hizmeti
c) Devlete hizmet mantığı
d) Sosyal politika yaklaşımı
e) Halka hizmet bilinci

2. “Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve diğer personeli, kamu
hizmetlerini belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütürler,
hizmetten yararlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri vererek
onları hizmet süreci boyunca aydınlatırlar” hangi hususa uyumu ifade eder?
a) Personel rejimi
b) İş süreçleri ve analizi
c) Hizmet standartlarına uyma
d) Yönetim Sistemleri
e) Yönetim Bilişim Sistemleri

3. “Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve
dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket ederler, görevlerini yerine getirirken ve
hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet
ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya
kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda
bulunamazlar” hükmü hangi hususu ifade etmektedir?
a) Etik hareketler
b) Kanuni çerçeve
c) Kanuni haklar
d) Dürüstlük ve tarafsızlık
e) Devlet memurluğu yemini

4. “Kamu görevlileri, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten
yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler,
konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler” cümlesi
hangi hususu açıklamaktadır?
a) Nezaket ve saygı
b) Kabalık
c) Yetki paylaşımı
d) Ast-Üst İlişkileri
e) Personel hizmet standartları

5. “Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini
yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da
olmayan, doğrudan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye
kapsamındadır” cümlesi hangi yasağı ifade etmektedir?
a) İyi ilişkiler kurma
b) Hediye alma ve menfaat sağlama
c) Menfatsiz yardım sağlama
d) Kısa yoldan zengin olma
e) Kendini kandırma

Cevaplar: 1.E, 2.C, 3.D, 4.A, 5.B

14. ADAB-I MUAŞERET

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Büyüğün Huzurunda Davranış
14.2. Yemek Adabı
14.3. Restoran
14.4. Hitaplar ve Tanışma
14.5. Elbise
14.6. Telefon
14.7. Bay-Bayan
14.8. Sigara-Puro
14.9. Etik Hakkında Bir Uygulama

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
 Amirlerin önünde nasıl davranmalı!
 Yemek içmek adabı nelerdir?
 Restorantlarda uyulması gereken adap kuralları var mıdır?
 Tanışma ve ilk hitapta nelere dikkat etmeli?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Hatırlamak

Adab-ı Muaşeret Kuralları

Adab-ı muaşeret kurallarını
hatırlayabilmek

Adab-ı Muaşeret Kuralları

Yemek adabını kavramını
açıklayabilmek

Hatırlamak

Adab-ı Muaşeret Kuralları

Giyim-kuşam, telefonda
konuşma vs kavramını
açıklayabilmek

Hatırlamak

Adab-ı Muaşeret Kuralları

Sigara kullanımında dikkat
edilmesi gereken uhususları
açıklayabilmek

Empati kurabilmek

Anahtar Kavramlar

Adab-ı Muaşeret

Nezaket

Giriş
Bu bölümde, adab-ı muaşeret ile ilgili hususular paylaşılacaktır.

14.1. Adab-ı Muaşeret (Nezaket ve Zerafet)
Ne güzel söylemiş Yunus:
“Ehli diller arasında aradım, kıldım talep.
Her hüner makbul imiş, illa edep illa edep...”
“Eskiden "Kapıyı kapat!" denilmezmiş. "Kapıyı sırlarmısınız" denilirmiş. Kapının
kapanmadan yavaşça örtülmesi edebdenmiş. "Lambayı söndür demezlermiş. "Lambayı
dinlerdir" derlermiş. Lamba yakılmaz, uyandırılırmış. Uyuyan birisini uyandırmak için
sarsılmaz veya adı ile çağırılmazmış. "Agâh ol erenler" derlermiş.
Nezaket, incelik, edeb her işin başı imiş de ondan... Ona eren uyanık olurmuş.
İnsanların sözü kesilmez, işaret ve işmar edilmez, fısıltılar, gizli konuşmalar hoş
karşılanmazmış.
Hanımlar "Efendi" derlermiş beylerine, "siz" derlermiş. Hanımefendiliklerini
gösterirlermiş. Gezerken yere yumuşak basılır, ses çıkarmamaya çalışılırmış. Yerdeki
haşerata basmamaya özen gösterdiği için, adı ‘Karınca basmaz Efendi’ye çıkan insanlar
varmış.
Kapıdan çıkarken arkasını dönmemek, geri geri çıkmak edebmiş. Kapı eşiğindeki
ayakkabılar, dışarıya doğru değil, içeriye doğru çevrilirmiş. "Git bir daha gelme!" der gibi
değil de. "Gitsen de ayağının yönü buraya dönük olsun" derler gibi dizilirmiş.
Canlı cansız her şeyin bir hatırı varmış. Büyük bir âlim, kendisine arkadaşlık eden, vefa
gösteren eski elbisesinden bir parçayı koparıp alırmış. Yumurtayı ucundan, çok az kırar, fazla
kırmayı tahrip olarak düşünür, tahribin hiçbir türünü sevmezmiş.
Eskiler hayatı o kadar nurani, o kadar temiz, o kadar manalı yaşarmış.
Eskiler "Edeb Ya Hu!" derler ve O’nu görüyor gibi yaşamaya çalışırlarmış. O varken
başkasına bakmaz, O’nu unutmuş gibi hallere girmezlermiş. O’nun huzurunda nasıl hareket
edilmesi gerekiyorsa öyle hareket etmek isterlermiş. Bu manayı hatırlatmak için her yere
"Edeb Ya Hu!" yazarlarmış.
İnsanlar sosyal varlıklardır ve toplum içinde yaşarlar. Bir araya gelirler, tanışırlar,
tanıştırırlar. Kullanabilecekleri her türlü aracı kullanarak iletişimde bulunurlar. Giyinirler,
kuşanırlar… Bu liste uzar gider. İşte bu derste insanın sosyal yaşam içinde bulunabileceği
ortamlarda uyması, en azından dikkate alması gereken genel geçer kurallar yer almaktadır.

14.2. Büyüğün (Üstün) Huzurunda (Makamında) Davranış



Nezakete son derece riayet edilmeli. Bir konu içindeki görüşler içinden hangisinin
isabetli olacağı sorulduğunda “sizin tensip buyurduğunuz”, “siz nasıl tensip ederseniz”
vb.
Ayakta iken, kollar önde bağlanabilir ya da iki yanda tutulur, kesinlikle arkada
tutulmaz.





















Ayakta ya da otururken makama “ihtiram” (hürmet, saygı) hissettirilmelidir. Ses
seviyesi ve tonu sürekli kontrol edilmeli, gerile-gerile değil, vücut belin üzerinden
hafif önde tutulması vb.
Üst, yüksek bir ita amiri ise (Genel Müdür, Rektör, Yönetim Kurulu Başkanı vb),
nezaketen (riyakarlığa girmeyecek şekilde) “efendim” hitabı kullanılabilir. “Sayın”
yerine “Saygıdeğer” hitabı tercih edilmelidir.
Sayın (isim) Emniyet Genel Müdürü Sayın Gökhan AYDINER (Sayın kelimesi isime
bitişiktir)
Makam yardımcılarına, “yardımcım” denmez. Müdür Yardımcısına, “Müdürüm”;
Başkan Yardımcısına, “Başkanım” vb denir. Ancak makamda (Genel Müdürün
yanında) Müdür Yardımcısına “Sayın Müdürüm”, Başkan Yardımcısına “Sayın
Başkanım” denilir.
Görevinden ayrılan makam sahibi için “Eski” tabiri, makam isminin ortalarında
kullanılır. “Emniyet Eski Genel Müdürümüz” gibi, “Eski” başa alınmaz.
Yer gösterilmeden oturulmamalıdır.
Oturulacak koltuk buyur edilen koltuktur.
Söylenmemişse sırtı duvara gelen koltuktur.
Koltuğun biraz ön tarafında oturulur, arkaya yaslanmamaya özen gösterilir.
Otururken de ayakta iken de bacaklar bitişik tutulur,
Otururken, bacak-bacak üstünde ya da ayak-ayaküstünde tutulmamalıdır.
Makama girerken mutlaka ajanda ve kalemle girilmelidir.
Üst veya eş düzey birisi geldiğinde makamda oturulmamalı. Misafir koltuğunda
oturmalı.
Üste teşekkür edilmez “Sağolun” denir.
Makama evrak sunulurken yanına gidilmez. Karşıdan nezaketle verilir.
Ziyaret en fazla 20 dakikadır.
Ceket, tayyör giyildiğinde önü ilikli tutulmalıdır.
Eller kesinlikle cepte tutulmamalıdır,

14.3. Yemek Adabı














Lokantada, mönü listesi açık kaldığı müddetçe garson gelmez. Yemek seçimi
yapılınca mönü kitapçığı kapatılır.
Peçete diz üzerine katlı olarak serilir. Tabak altına serilmez. İkiye katlanan peçetenin
açık uçları bedenimize bakar. Küçükse tek dize serilir.
Peçetenin amacı, ıslanan ve yağlanan dudaklarımızı silmektir.
Üst düzey peçetesini açmadan diğerleri açmamalıdır. O toplamadan toplamamalıdır.
Masadan kısa süreli ayrılmalarda peçete sandalyeye bırakılır.
Peçeteyi kullandıktan sonra peçeteye bakılmamalı.
İşi biten peçete servis tabağının sağına öylece bırakılır.
Kullanılan kâğıt peçetede katlanmadan servis tabağının sağına bırakılır. Kesinlikle
buruşturulmaz.
Ev davetlerinde bez peçete olması makbuldür. İkisi de olabilir.
Tabağın içine peçete atılmaz.
Protokol yemeğinde masa örtüsü ve bez peçete aynı renkte olmalı, mümkünse beyaz
olmalıdır.
Çatallar solda, bıçak ve kaşık sağda olmalı.
Çatal-bıçak dıştan içe doğru olmalı.









































İki el masa altında olmamalı, en az bir el yukarıda olmalı. İki el de bileklerden
yukarıda olmalı. Bilimsel olarak da ellerin yukarıda olması önemlidir.
Masadan yere düşen hiçbir şey alınmaz. Garsona yardım edilmez.
Kaşık çorba içildiği müddetçe kâsesinin içinde olmalıdır. Ancak çorba bittikten sonra
çorba tabağının yan tarafına bırakılır.
Limon çatalla sıkılmaz, sağ elle sıkılırken sol el siper yapılır. Çorba alt tabağının
yanına konulur.
Çorbaya ekmek doğranmaz.
Tabağa çok fazla eğilinmez.
Kaşığın kenarına bırakılması, yemeğin bittiği anlamına gelir.
Çorbanın dibini almak için tabak yatırılmaz.
Yemek esnasında bıçak-çatal ters V şeklinde olmalıdır. Arası açık olarak paralel de
olabilir.
Çatalın ağzının yukarıda, bıçak ile yanyana paralel hale gelmesi “yemek bitti”
demektir.
Kaşık sağ elle kullanılır.
Masadaki kaşık, bıçak ve çatal kullanılacak ele göre konulur.
Et yemekleri tek parça kesilir, tek lokma yenir. Bir parça kesilip ağza götürülür.
Pilav çatalla yenir. Çatal-bıçak el değiştirebilir. Pilav çatalla yenirken bıçakla destek
verilebilir.
Börek vs. sağ elde bıçak, sol elde çatalla yenir.
Balık bıçağı sadece balığın kılçığını ayıklamak için kullanılır.
Balık bıçağı yoksa bunu ekmek parçası ile yaparız.
Balığın önce kılçığı tamamen çıkarılır, sonra parça parça yenir.
Balık çatalla yenir ancak kılçık elle çıkarılır ve tabağın kenarına bırakılır.
Tavuğun derisi yenmek istenmiyorsa, deri çatal ve bıçak yardımıyla ayrılır. Tek
kesim, tek lokma prensibi uygulanır.
Ağza istenmeyen bir lokma (taş, kıl vs.) gelirse, kâğıt peçeteyle çıkarılır ve
görülmeyecek bir yere konulur.
Elde çatal bıçak, ağızda lokma varken konuşulmaz.
Sağdaki içecekler bize aittir.
Soldaki yiyecekler bize aittir.
Yiyecek servisi soldan yapılır. Boş tabaklar sağdan alınır.
İçecek servisi sağdan yapılır, sağdan kaldırılır.
Bardaklar küçükten büyüğe doğru sıralanır.
Boşalan su veya meyve bardağı garson tarafından doldurulur. (Protokolde)
Protokolde kadeh tokuşturulmaz.
Ast-üst kadeh tokuşturamaz.
Çok delikli olan tuz, tek delikli olan karabiberdir.
Tuzluk ve diğer istenen malzemeler elden ele verilmez. Uzanabileceği yere bırakılır.
Yemeği tadmadan tuz atılması görgüsüzlüktür.
Çatal ve bıçağın peçete ile silinmesi görgüsüzlüktür.
Büyük bıçak ana yemek bıçağıdır.
Büyük çatal ana yemek çatalıdır.
Yemek çatalıyla tatlı yenmez.
Açık biber, tuz vs. kaşığın ucuyla alınır.
Bize has ekmek tabağı varsa bir parça ekmek bölünür, gerisi bırakılır. Şayet ortak bir
tabaktan alınıyorsa, ekmeğin kalanını tabağımıza koyarız. Masa üstüne koyamayız.
















Bütün sebze yemekleri ve köfteler çatal ile yenilir.
Bıçağa ihtiyaç varsa çatalın kenarı kullanılır.
Yoğurt kaşıkla yenir.
Çatal tek başına kullanılıyorsa sağ elde olmalıdır.
Yemeğe ekmek banmak doğru değildir.
Bütün makarnalar çatal ile yenir.
Spagetti yerken kaşıktan yardım alırız. Makarna tabağının içinde çatalla makarnayı
dürerken kaşık alttan çatala zemin yapılır. Spagetti makarna hüüp yapılmaz.
Şerefe kadeh kaldırıldığında içki olmasa da katılmak lazımdır.
Kadeh göğüs hizasında kaldırılır.
Garsonla yüzyüze iletişim kurulur, Mimikler ile anlaşılır, el ile çağırmamak gerekir. El
kol hareketi yapılmaz, Hop, hışt denmez.
Zeytin, çatalla yenir, çekirdeği çatalla çıkarılır ve tabağın yanına konulur. Kül
tablosuna veya masa üzerine konulmaz.
Akşamları soğuk mezeler (tereyağı, acılı ezme vs.) ekmek sol elde, bıçakla sürülerek
yenir.
Peynir çatalın kenarıyla kesilir.
Protokolde kürdan olmaz. Diğer zamanlarda sol el perde yapılarak kullanılabilir.
Peçetenin içine bırakılır, masa üstüne veya kül tablasına bırakılmaz.

14.4. Restoran















Cam veya duvar önü tercih edilmelidir.
Restoranda teşrifatçı varsa, teşrifatçı önde, bayan ortada, erkek arkada olur. Yoksa
erkek önden giderek bayana yol gösterir, öncülük yapar.
Girişe yakın ayakaltı yerlere oturulmaz.
Eş ile gidiliyorsa karşılıklı oturulur.
Sosyal yemeklerde eşler yanyana oturur.
Eş (bayan) erkeğin sağında oturur.
Kalabalığa erkeğin yönü dönük olmalıdır.
Bahşiş, yemek çok beğenilmişse %10, normalde %5 olmalıdır.
Restoranda yemeği bayan söylemez, bey onun adına söyler.
Erkekler pardüselerini vestiyere bırakır. Bayanlar yanına alabilir.
Tokalaşmak için önce bayan elini uzatmalıdır. Erkeğin önce uzatması görgüsüzlüktür.
Sağımızdaki bayandan sorumluyuz.
Cep telefonu, telsiz vs. yemek masasının üzerine konulmaz.
Cep telefonu mesajlarında son kısma isim yazılmalıdır.

14.5. Hitaplar ve Tanışma






Üst ve bayanla güneş gözlüğüyle konuşulmaz.
Bayan yerine mutlaka “Hanımefendi” denilmelidir.
Ast, üste takdim edilir. Yani muhatap üsttür.
Diğer zamanlarda muhatap bayandır. Yani erkek bayana takdim edilir.
Genç yaşlıya, tek kişi gruba, yeni gelen mevcut olanlara takdim edilir.

14.6. Elbise
Kılık-kıyafet konusu da günümüzde edep bağlamında üzerinde durulması gereken bir
hüviyet taşımaktadır. Aslında, kılık kıyafette gösteriş sebebiyle ortaya çıkan anormal ilişkiler,
konuşmalar ve tüketim yarışıdır. Hele günümüzde markaların elbiselerin görünür yerlerinde
arzı endam etmesi, giyinmeyi bir ihtiyaç olmaktan ziyade bir prestij meselesi haline
getirmiştir. Bu da toplum nezdinde “sonradan görme..” şeklinde nitelenen edep dışı
davranışları daha çok teşvik etmektedir. Dolayısıyla, bu dengeyi kurabilmeliyiz.














Protokolde koyu renk takım elbiselerdir. Lacivert ve siyah tonları. (Kahverengi arazi
rengidir. Resmiyeti azaltır.)
3 düğmeli cekette, alttaki düğmenin açık bırakılması daha uygun olur.
Gömlek beyaz olmalıdır. Açık mavi tonları de olabilir.
Gömlek tek renk ise kravat çizgili olabilir. Gömlek çizgili ise tek renk kravat
takılmalıdır.
Takım elbiseyle ince çerçeveli, spor kıyafetlerle kalın çerçeveli güneş gözlüğü
kullanılmalıdır.
Manşetli gömlekler özellikle yemeksiz toplantılarda daha iyidir.
Kravatın boyu, kemer tokasını kapatacak şekilde olmalıdır.
Ayakkabı siyah ve bağcıklı olmalıdır.
İçinin ve dışının deri olması faydalıdır.
Çorap siyah renklidir.
Ayakkabı, çanta ve kemer aynı renkte olmalıdır. Saat kordonunda aynı olması iyi olur.
Davetiyenin altına kıyafet konusu yazılabilir.
Süs mendilinde renk sınırlaması yoktur.

14.7. Telefon







Alo diye telefon açılması manalı değildir.
Telefonu açan kendini tanıtmalı.
Üstlerde kendini tanıtmalı.
“Ben sana dönerim” denmemeli. (Sizi sonra arayacağım denmelidir)
09.00 – 22.00 saatleri arası ev telefonu aranabilir. Cumartesi öğlene kadar, Pazar günü
tam gün aranmaz.
İsmimize gelen e-mail’e ve telefon mesajlarına mutlaka cevap yazılmalıdır.

14.8. Bay - Bayan











Erkek daima yardımcı pozisyonundadır.
Ast-üst ilişkisinin olduğu yerde bayan-erkek ayırımı olmaz. Ast-üstlük geçerli olur.
Asansörden inişte kapıya yakın olan önce çıkar. Kural budur.
Merdivenden çıkarken önce bayan çıkar, inerken ise erkek önde olmalıdır.
Üst, Konuk ve Hanım daima sağdadır.
Üniformalı iken hanım solda yürümelidir.
Gelin solda, Damat sağda olmalıdır.
Yemekten kalkma teklifi önce bayandan gelmelidir.
Siparişler erkek tarafından verilmelidir.
Kadını giyimi, evi ve ikramı temsil eder.








Erkeği; arabası, ayakkabısı ve eşi temsil eder denir.
Tanıştırılan kişilerin özellikleri söylenmelidir.
Önce elini üst uzatır, sonra ast uzatır.
Bir bayan elini uzatmadıkça erkek elini uzatmamalı. Hanımlar elini uzatmak zorunda
değildir, başı ile selam verebilir.
İsmini unuttuğumuz insana soyadını sorarsak ismini de söyler.
Düğünde bayanlar tamamen beyaz giyinmemeli. (Beyazı sadece gelin giyer)

14.8. Sigara – Puro









Sigara, sigara ile ya da mumdan yakılmaz.
Çocuklu evlerde içilmez.
Resmi yerlerde kül tablası yoksa bu orada sigara içilmeyecek demektir.
Sigara yakarken el ele değmemeli.
Bir bayan, erkeğin sigarasını yakmamalı.
Puro içe çekilmez. Puro dudak ve parmak içindir. Elde yakılır ve en az 45 dk. İçilir.
Erkek, erkeğin purosunu yakmaz. Puro bir kerede içilmez. Özel makasıyla kesilir,
sonra tekrar içilebilir.
Bayan erkeğin sigarasını yakmaz.
Tek kibrit, tek yakım tekniği (Herkes için ayrı kibrit yakılır veya çakmak çakılır.)

14.9. Etik Hakkında Bir Uygulama
Sır Saklama
Bir fabrika ile çevre danışmanlığı sözleşmesi yaptınız. Göreviniz bir süre önce il çevre
kontrol örgütü tarafından tesise verilen 60 gün süreli uyarı gereğince tesisin yapması gereken
atıksu deşarj izni başvurusu konusunu incelemek, verilen deşarj sınırına uyumu sağlamak
üzere bir rapor hazırlamak.
Yaptığınız incelemenin sonunda tesisin gerçekten de ilave yatırım yapmazsa yakından
geçen akarsuyu kirleteceğini gördünüz, ama henüz raporunuzu tamamlamadınız. Yapılması
gereken ek yatırım oldukça pahalıya malolacak. Bu bulgularınızı fabrikanın yetkililerine sözlü
olarak ilettiniz.

Resim 138. Yorumsuz..
Ertesi gün fabrika sizinle olan sözleşmesini durdurduğunu yazılı olarak bildirdi,
anlaştığınız ücret size ödendi ama bu konudaki bildiklerinizi de açıklamanızı yasaklıyorlar.
Bir kaç gün sonra çevre il yetkililerinin tesisin çevreyi kirlettikleri için uyarıldıkları
konusunda kamuya açıklama yaptıklarını, tesisin de cevap olarak kendilerinin hiç bir ilave
yatırım yapmadan atıksu sınır değerlerine zaten uygun çalıştıklarını, kirlettikleri iddiasının
gerçek olmadığını bildirdiğini öğrendiniz.
Ne yaparsınız, acaba çevre il müdürlüğüne elinizdeki verilerle başvurmalı mısınız?

14.10. Etik Hakkında Bir Uygulama
Tanıtım Toplantısı
ABCD firması yörenizde yeni faaliyete başlayan bir malzeme satıcısı. Yörede
potansiyel müşteri olabilecek mühendisleri tanımak üzere bir günlük bir tanıtım ve eğitim
toplantısına davet etti, toplantı sırasındaki ikramlar ve sonunda açık büfe bir yemek verdi.
Bu toplantıya katılmak etik midir?

14.11. Etik Hakkında Bir Uygulama
Kamu görevinden sonra özel sektör görevi
Bir kamu kurumunda uzun yıllar mühendislik yaptınız, arazi davalarında uzmanlaştınız.
Ama artık emekliliğiniz geldi, yaşınız da müsait.
Emekli olup köşeye çekilmek yerine bir mühendislik bürosunda göreve başlıyorsunuz.
Göreviniz eski işinizle yakından ilgili, şirketin yapılaşma sırasında karşılaştığı arazi kullanım
ihtilaflarını çözmek üzere çalışmanız bekleniyor.
Hatta kamuda çalışırken bu şirketin kamu ile ilgili ihtilaflarının dosyaları da size
geliyordu, şimdi aynı davaları bu kez şirket adına takip edeceksiniz ve buna uygun
mühendislik hizmeti vereceksiniz.
Böyle bir şey olabilir mi?

14.12. Etik Hakkında Bir Uygulama
Mühendis arkadaşınızla birlikte küçük bir şehirde yeni bir çevre mühendisliği
şirketinde çalışmaya başladınız. Firma yeni ve küçük, yörede de yeni olduğundan pek
tanınmıyor, iş bulamazsanız batacak. Bu şehre gelmenizin nedeni eşinizin burada iyi bir işi
olması. Başka firmalar yaptıkları işlere sizi ortak etmiyorlar.

Resim 139. Yorumsuz..
Kenti gezip tanıdıkça fakir semtlerdeki atıksu altyapı noksanını gözlemlediniz.
Farkettiniz ki bu yüzden halkın içme suyu olarak kullandığı yeraltı suyu kirlenmekte, yörede
halk sağlığı sorunları var, her an bir salgın hastalık baş gösterebilir.
Belediyede yaptığınız görüşmelerden bu yöre için bir altyapı projesi hazırlandığını
öğrendiniz, proje ihalesi için bir ön rapor yazmanız istendi. Firmanın patronuna verirken
kendisi belediye başkanı ile görüştüğünü, başkanın yeni seçim kampanyası için bu projenin
önem taşıdığını, rakibinin bu projeye pahalı olduğu için karşı çıktığını, bu yüzden de şimdiki
başkanın seçim kampanyasında bu projenin ucuza malolacağını duyurmak istediğini, sonuçta
1 milyar TL tutan proje ön tahmininizin en çok 300 bin TL olursa şansı olduğunu size
açıkladı.
Bu nedenle hemen ne yapıp edip projeyi 300 binin altına indirmenizi söyledi. Siz de
itiraz ettiniz, ama cevap olarak patron bir açıklama daha yaptı, böylece başkanın seçim
kampanyasına yüklü bir bağış vermeyi kabul ettiğini, bunun karşılığında da bu işi nasıl
kotaracaklarını konuştuklarını da öğrendiniz.
Elbette ki proje bu paraya çıkmaz, başkan kazanırsa projeyi alırsınız, o zaman haklı
gerekçelerle arttırım istersiniz ve alırsınız. Rakibi kazanırsa zaten proje falan yok..

Resim 140. Yorumsuz..
İtiraza devam ederseniz projeyi patronun kendisinin ele alıp kısacağını, bu durumda da
sizi işten çıkartacağını öğrendiniz. Ne yapardınız?

14.13. Etik Hakkında Bir Uygulama
Yanlış Metraj ve Keşif..
Kentinizde aşırı kirlendiği için temizlenmesi gerekli bir eski çöplük alanında, temizlik
yapmaktasınız. Kirlenmiş yüzey örtüsünü temizlediniz ama, zaman içinde sızarak yeraltı
suyunu kirlettiği için suyun da çekilip temizlenmesi gerekli.
Bu nedenle firmanız akış yönünü de dikkate alarak kuyular açacak ve toplanan suyu
çekip temizleyecek. Projeye göre kuyuları yeraltı katmanlarının durumunu ve zemin
kayacının yerini dikkate aldıktan sonra 120 m derinlikte açmanız gerekli.
Ancak çalışma sırasında 150 metreye indiğiniz halde henüz sağlam kayaya
rastlamadınız. Hemen büronuzu arayıp, durumu başmühendise bildiriyorsunuz. Fazladan
kazdığınız her metre fazladan harcama demek. Başmühendis inanamıyor ve işlemi
durdurmanızı istiyor.
Raporunuza “150 metreye inildi kayaca rastladık ve delmeyi durdurduk” yazmanız
gerektiğini söyledi.
Siz iyi biliyorsunuz ki, sağlam zemine ulaşılmadıkça, alttaki su sızıntısı devam edecek
ve yeraltı suyu kirliliği riski sürecektir.
Başmühendis ise bunun fark edilmesinin onlarca yıl alacağını, belki hiç bir zaman
böyle bir kirlenme olmayacağını, olsa bile temiz suda seyreleceği için kirli su sızıntısının bir
sorun teşkil etmeyebileceğini söylüyor. Sadece sağlam zemine ulaştık demenizi istiyor.
“150 metrede sağlam kayaca ulaşıldı” diye rapor yazıp imzalar mısınız?

Resim 141. Yorumsuz..

14.14. Etik Hakkında Bir Uygulama
Eski Petrol Sızıntısı
Büyük bir petrol şirketinin yerel bir işletmesinde uzun süreden beri çalışmaktasınız.
Firmanız rafineriden tankerlerle ve bir boru sistemi ile petrokimya ürünleri almakta,
depolamakta ve uygun karışımlar hazırlayıp ambalajladıktan sonra piyasaya vermektedir.
Önerileriniz ve titizliğiniz sayesinde firmanız, çevre ile ilgili bütün standartlara harfiyen
uymakta ve yerel yönetimlerle iyi ilişkiler içinde bulunmaktadır.
Çalışkan ve başarılı bir mühendis olduğunuzu her fırsatta ilgililere ileten başarılı bir
müdür ile çalışıyorsunuz ve kendisiyle aranız çok iyi, öyle ki kendisi firmanın merkez
yönetimine terfi etmeniz ve yakın gelecekte müdür yardımcısı olmanız için teklifte bulunmak
üzere.
Bir gün sabah çayınızı içerken müdürden, siz firmaya girmeden olmuş bir olayın
hikayesini dinlediniz. Boru hattındaki bir arızadan dolayı bundan 20 yıl kadar önce işletmede
6000 ton petrol ürününün kayıtlara göre kayıp olduğunun belirlendiğini, bunun sızma şeklinde
bir arıza olduğu için, kimyasalın yavaş yavaş toprağa karıştığını, yeraltına sızarak göllendiğini
ama o gün bugündür çevrede hiç bir zararın meydana gelmediğini, kimsenin zarar
görmediğini ve şikayet olmadığını, böylece olayın 20 yıl içinde kapanıp gittiğini öğrendiniz.
Olayı tespit için firmanın o zamanlar açtığı kuyular da kapatıldığı için yeraltında
birikip göllenen kimyasalın şu andaki durumu belli değil ama kimse de bilmiyor, basına da
yansımadan olayı durdurdukları için önemli bir şey de değil. Herşey usulüne ve standartlara
uygun olarak devam edip gidiyor.
Günümüzdeki kanunlar bu bilginin yerel yönetime rapor edilmesi gerektiğini
emrediyor. Eğer sızma bugün olsaydı, rapor etmek mecburiyetinde olacaktınız. Ama 20 yıl
önce olmuş, o zaman böyle bir mecburiyet yoktu.
Ama toplumun iyiliği ve çevrenin kalitesi adına böyle bir riski yerel yönetimin bilmesi
gerek, yeraltı suyunda herhangi bir hareket değişikliği sonuçta önemli riskler oluşturabilir. Bu
yüzden ilk reaksiyonunuz Müdürünüze “bu olayı yöneticilere duyurmamız gerek” önermesi
yapmak oluyor. Müdür ise aksini düşünüyor.

Resim 141. Yorumsuz..

“Sızma yok ki, hem kuyular da kapatıldığından dolayı, göllenen kimyasalın yerini bile
bilmiyoruz, yönetime haber verirsen bize arama yaptırırlar, buldururlar ve pompajla dışarı
çektirirler.
Çektiğimiz 6000 ton işe yaramaz haldeki kimyasalı nereye koyarız?” Siz ise ısrar
edersiniz, çünkü mühendislik etiği toplumun çıkarının herşeyin üstünde tutulacağını
emretmektedir. Bunun üzerine Müdür sinirlenir ve şöyle der “ben sana bu sırrı sohbet olsun
diye anlattım, eğer başımıza bela olacaksan bur firmada geleceğin kalmaz, bilmiş ol..”
Ne dersiniz, sizce ne yapmak gerek?

Uygulamalar

 Adab-ı muaşeret kuralları nelerdir?

 Yemek adabı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

 Giyim-kuşam konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Uygulama Soruları

1. Büyüklerimiz ve amirlerimizle münasebetlerimizde, hangi unsurlara dikkat etmemiz
gerekir?

2. Yemek yeme adabında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

3. Telefonla konuşma sırasında dikkat edilmelidir, açıklayınız.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlla edep.. İlla Edep..
Yunus Emre

Bölüm Soruları
1. Eskiden, “kapıyı kapat” yerine, ne şekilde hitap edilirmiş?
a) Kapıyı sırlarmısınız
b) Kapıyı çek
c) Kapıyı dışarıdan kapa
d) Güle güle
e) Bu gün git, yarın gel

2. Her işin başı nedir?
a) Diploma
b) Çıkar
c) Edep
d) Menfaat
e) Köşeyi dönmek

3. Büyüklerimiz bir sual sorduklarında, nasıl cevaplanırmış?
a) Efendim, şize şöyle anlatmaya çalışayım
b) Siz nasıl tensip ederseniz
c) Siz bunu hala anlamadınız mı?
d) Tamam, bir ara yanıma gelde anlatayım
e) Biraz kitap oku.. Cahil kalma..

4. Büyüklerin yanında, nereye oturulur?
a) İstediğimiz yere
b) Yere
c) Tabureye
d) Buyur edilen, gösterilen yere

e) Sandalyeye

5. Amirin yanında ne zaman oturulur?
a) Öğleden sonra
b) Yorulduğumuzda
c) İstediğimiz zaman
d) Onu yerinden etip, yerine geçtiğimizde
e) Yer gösterildiğinde

Cevaplar: 1.A, 2.C, 3.B, 4.D, 5.E
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