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Önsöz

Sevgili öğrenciler, 

Adalet Meslek Etiği, yargılama sürecinin pro-
fesyonellerini  kapsayan  bir  üst  başlık.  Yargı-
lama  sürecinin  sınırlarını  nasıl,  neden  ve  ne 
amaçla çizdiğimize bağlı olarak Adalet Meslek 
Etiğinin  içerdiği meslek alanları az çok değiş-
kenlik gösterebiliyor. 

Bu  kitabın  konusunu  ise,  hem  dar  anlamda 
yargılama  sürecinin  aktörlerini  bağlayan  etik 
kurallar hem de bu aktörlerden kamu görevlisi 
olanların  yerine  getirdikleri  temel  bir  Devlet 
işlevine, yani Kamu Hizmetine ilişkin etik yü-
kümlülükler oluşturuyor. 

Bu kural ve yükümlülükleri  ayrı bir başlık al-
tında,  sorun  alanlarıyla  birlikte  değerlendir-
mek  okurlara  ilk  kez  bu  kitapta  karşılaştığı 
kimi bilgi ve fikirleri değerlendirme olanağı su-
nuyor. Ne var ki kitabın her okuru, ilk kez kar-
şılaştığı bilgi ve fikirlere karşın gene de konuya 
aşinadır; ahlak, örf, hukuk, din, ideoloji, yaşam 
biçimi, nezaket ve hatta moda gibi düzenleyi-
ci alanların ve onların düzenlemelerinin şu ya 
da bu biçimde ilgilisi olmayan yoktur. Bir de-
ğerlendirme ve eylem varlığı olarak insan, etik 
yargılarda da bulunur. 

İşte  önce  bir  felsefe  disiplini  olarak  Etik,  bu-
rada kimilerinden kendimizi emin saydığımız, 
berikilerden  yoksunlukla  suçladığımız,  kimi-
lerini  tartışmasız  bulduğumuz,  ama  asırlardır 
bir gün bile çekişmesiz kalmamış konular üze-
rinde kişisel aidiyetlerimizi aşan bir kavramsal 
görüş alanı sunuyor. Ardından Meslek Etikleri, 
özgül  meslek  alanlarının  sorumluluklarını  ve 
kişilerin  o  meslekten  olabilmek  için  zorunlu 
ahlaki  standartları  neler  olduğunu  belirleyip, 
içeriklendiriyor.

 

  Editör

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Halûk ATALAY
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Bölüm 1

Etiğe Giriş: Kavramlar-Teoriler
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Anahtar Sözcükler: • Ahlâk  • Ahlâkilik • Etik • Normatif Etik • Meta-Etik • Ödev Etiği • Erdem Etiği 
• Değerler Etiği

1
Bir Felsefe Dalı Olarak Etik
1 Felsefenin temel alanlarından biri olan 

etiğin temel kavramlarını tanımlayıp belli 
başlı sorunlarını inceleme ve ahlâk ile 
ilişkisini tartışabilme 2

Etik Teorileri
2 Günümüzde etik alanında ortaya çıkan 

teorileri ana hatlarıyla kavrama, bunlar 
arasındaki tartışmaları öğrenip  temel 
iddialarını sorgulayabilme
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Adalet Meslek Etiği

GİRİŞ
Gündelik yaşantımızda sık sık etikten bahse-

deriz. Hoşlanmadığımız söz, tavır, tutum ve dav-
ranışları “Bu hiç de etik değil.”, “Bu yaptığın etik 
olmaz.” vb. ifadelerle eleştiririz. Bazen de etik il-
kelere, kurallara atıf yaparız. Bu ilke veya kurallar; 
ya bireysel eylemlerimizin ya da pek çok bireyi, 
toplumun genelini ilgilendiren siyasal, hukuksal 
karar veya uygulamaların değerlendirilmesinde 
başvurulan ölçüt işlevi görür. Bu ölçüte göre söz 
konusu eylemler, karar veya uygulamalar etik ol-
makla nitelendirilir. Son zamanlarda ayrıca kimi 
meslekler için uyulması gereken standartları ifade 
etmek amacıyla da etik kelimesinin kullanıldığını 
görüyoruz.

Etik kelimesinin bütün bu çeşitli kullanım-
larının yanısıra gündelik dilde çok daha yaygın 
kullanılan ahlâk, ahlâki, ahlâklı, ahlâksız ve türevi 
kelimeler de vardır. Sık sık toplumun ahlâkının bo-
zulduğundan şikâyet ederiz. Karşımızdakini ahlâka 
aykırı davranmakla suçlarız; pek çok davranışı 
ahlâki bulmayız. Bununla birlikte kendimize ve 
mensubu olduğumuz topluluğa, ulaşılması gereken 
birtakımahlâki hedefler tayin ederiz. Ahlâkı, zaman 
zaman bir karakter özelliği sayarız; ahlâklı olana, 
karakterli deriz; ahlâksız addettiğimizi karaktersiz 
veya karakteri bozuk olarak nitelendiririz.

Sadece gündelik konuşmalarımızda değil bu 
konuda yazılmış kitaplarda dahi çoğunlukla bir-
birinin yerine kullanılan ahlâk ile etik kelimeleri-
nin, aslında ne anlama geldiği, aralarında nasıl bir 
ilişki olduğu, bir eylemin, ilişkinin, bir durumun, 
bir sözün veya yargının ne zaman ahlâki olduğu, 
ne zaman etiğin alanına girdiği konusu ilk bakışta 
belirsizdir.

Bu ünitede gündelik dilde sürekli kullanılan fa-
kat çoğu zaman birbirine karıştırdığımız, kullanım 
alanları arasındaki farka pek de dikkat etmediğimiz 
ahlâk ile etik kavramlarının anlamı ve ilişkisi üze-
rinde durulacak, belli başlı etik teorileri ana hatla-
rıyla ele alınacaktır.

BİR FELSEFE DALI OLARAK ETİK

Teorik Akıl - Pratik Akıl
İnsanı diğer canlılardan ayırdetmek için kulla-

nılan klasik ölçüt, akıl sahipliğidir. Sahip olduğu 
bu özelliği sayesinde insan, diğer hayvanlardan 

farklı olarak  doğa yasalarınca belirlenmiş bir can-
lı olmaktan çıkar. O, kendisi üzerine de düşünüp  
kendisini bilincinin konusu edinme yetisi ile do-
natılmıştır. Bu yönüyle insana “bilen varlık” da 
diyebiliriz. Burada insanın ‘’bildiği’’ ya da bilmesi 
gereken kendi varlığıdır. Bilen varlık, amaçlı seçim-
ler yaptığı için artık bir eylem varlığıdır; güdü ve 
davranış varlığı değil... 

Nitekim insan, yaşamı boyunca sürekli eylemde 
bulunmak zorundadır çünkü eylemde bulunmak  
kaçınılmaz olarak seçim yapmaktır. Somut durum-
da insanın ne tür bir seçim yapacağını belirleyen 
ise birtakımdeğerlerdir. Yani seçim yapmak , aslın-
da değerlendirmektir. Bu anlamda eylem de aslında 
belirli bir ereğe (gayeye)  bağlı seçim yapmak, diğer 
bir ifadeyle seçilmiş bir değer için davranmaktır.

Felsefe tarihinde insanın bu asli özellikleri dik-
kate alınarak iki tür akıldan bahsedilmesi genel bir 
eğilim olmuştur. Buna göre gözlemleme, karşılaş-
tırma ve ilişkilendirme yetisine teorik akıl (nazari 
akıl, kuramsal us) buna karşılık tasarlama, planla-
ma, tercihte bulunma yetisine ise pratik akıl (ameli 
akıl, kılgısal us) denilmiştir.

İnsanın belirli bir amaçı gerçekleştirmek için 
başvurduğu araçların üretilmesini ve kullanılmasını 
sağlayan pratik akıl, toplumsal işbölümü içerisinde 
üretime katılmaya ve birtakımtoplumsal ihtiyaçları 
karşılamaya yöneliktir. Burada insanın alet yapma 
özelliği karşımıza çıkar. Bu anlamda insan, pratik 
akıl aracılığıyla toplumsal ihtiyaçların karşılanması 
için birtakımaletler üretir ve kullanır. Bu aletler, in-
sana çevresindeki nesneleri kendi amacı doğrultu-
sunda kullanma, hatta dönüştürme imkânı sağlar. 
Bu özelliği sebebiyle insana homo faber ismi verilir. 
Homo faber olarak insan; doğada varolan nesneleri 
işler, toplumsal işbölümünün gereğine uygun ola-
cak bir hâle getirir. İnsanın bu faaliyetine ise teknik 
denir. Yani pratik aklın ilk görünümü teknik olarak 
karşımıza çıkar. Pratik aklın bu işleyiş biçimi, araç-
sal akıl olarak da isimlendirilebilir.

Pratik akıl aracılığıyla insanın gerçekleştirdiği 
tek eylem türü teknik değildir. Pratik akıl, araç-

“Eylem; bir ilke, norm, inanç, değere vb. 
bağlı, istençli (iradi) davranıştır.” (Özlem, 
2015: 18)
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sal akla indirgenemez. Pratik aklın, alet yapmanın 
dışında eylemlerimizi yönlendirebilme kudreti de 
vardır. İnsanların arasındaki ilişkiler, salt araçsal 
terimlerle açıklanamaz; insanlar karşılıklı ilgi ve 
saygı doğrultusunda da eylemde bulunur. İnsanın 
karşısındakine saygı, sevgi ve özen duygusuyla yak-
laşması iyi-kötü, doğru-yanlış gibi değerlendirme-
leri de beraberinde getirir. Dolayısıyla pratik aklın; 
tasarlama, planlama, araçsallaştırma kudretinin 
yanısıra insana değerlendirme imkânı sunduğu da 
söylenebilir.

Pratik aklın sunduğu bu değerlendirme imkânı, 
insanın, bir yandan güzel-çirkin kategorileri ışığın-
da birtakım eylemlerde bulunmasına yol açar ki sa-
natın kaynağı işte bu tür eylemlerdir. Diğer yandan 
da iyi-kötü, doğru-yanlış, adil-adaletsiz, haklı-hak-
sız vb. kategoriler aracılığıya düşünme ve tercihte 
bulunma anlamına gelir ki bu da ahlâkın temelini 
oluşturur.

İnsanın iki asli özelliği olan teorik akıl ile pratik 
akıl arasındaki bu farkları gördükten sonra, felsefe 
tarihinde bu iki tür akla denk gelen “teorik felsefe-
pratik felsefe” ayırımı ve etiğin bu ayırımdaki yeri 
ele alınabilir.

Teorik Felsefe - Pratik Felsefe
En yalın ifadeyle felsefe; insanın, içinde yaşadığı 

evrene, yaratıcısına, kendisine ve toplumuna dair 
tutarlı, bütünlüklü ve akli bir sorgulama faaliyeti-
dir. İnsan bu faaliyeti sırasında ; varlık, bilgi ve de-
ğer sorunları hakkında doğru bir bilgi elde etmeyi 
amaçlar. Bu anlamda felsefe, teorik ve pratik olmak 
üzere ikiye ayrılabilir. Teorik felsefede kişi, bilgiyi 
salt bilgi için bilmek için elde etmeyi gözetir. Buna 
karşılık pratik felsefede bilme faaliyeti, eylemleri-
mize yöneliktir. Herhangi somut bir durumda nasıl 
eylemde bulunmamız gerektiği bilgisi hedeflenir. 

Teorik felsefenin iki alanı ontoloji ve epistemo-
lojidir. Ontoloji, yani varlık felsefesi, varlığı var-
lık olarak inceler. Varolmanın anlamı, niteliği ve 
amacı vb. sorularla uğraşır. Burada felsefi düşünce, 
varolan bütün eşya ve hadiseler  üzerine refleksi-
yon geliştirir. Felsefenin temel kategorileri “varlık” 
ve “yokluk’tur. Bu yönüyle felsefi düşünce, neyin 
varolup neyin varolmadığını, varlık ve oluşu ne-
yin belirlediğini, varolmanın ne anlama geldiğini, 
varolanların arasındaki ilişkileri, varlığın ilkelerini 
soruşturur.

Epistemoloji, diğer bir ifadeyle bilgi felsefesi ise 
bilme faaliyetinin bizatihi kendisi hakkındaki ref-
leksiyonlardan oluşur. Yani burada varolan eşya ve 
hadiselerin kendileri değil, bunlara dair bilginin 
imkânı hakkında düşünülür. Bir anlamda bizim 
varolanlar hakkındaki bilgilerimiz üzerine bir bil-
giye ulaşma amaçlanır. Epistemolojinin iş gördü-
ğü temel kategoriler “doğru” ve “yanlış”tır. Bu iki 
kategori aracılığıyla felsefi düşünce eşya ve hadise-
ler hakkında ortaya koyduğumuz yargıların, yani 
önermelerin geçerliliğini sorgular.

Felsefenin üçüncü alanı ise aksiyoloji olarak 
isimlendirilir. Aslında aksiyoloji pratik felsefe ala-
nıdır. Kişinin eylemlerine yöneliktir. Eylem alanı, 
doğal olarak beraberinde başta diğer kişilerle olmak 
üzere kişinin bütün bir varlık alanıyla ilişkisi so-
rununu da gündeme getirir. Bu yönüyle aksiyoloji 
de kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bunlardan ilki etik 
ismini alırken diğeri estetik terimiyle ifade edilir. 

Estetik, sonucunda bir ürünün ortaya çıktığı 
eylemlerimizin niteliği hakkındadır. Temel kate-
gorileri “güzel” ve “çirkin”dir. İnsan, varlık özelliği 
sebebiyle sahip olduğu üretici faaliyette bulunma 
yetisi aracılığıyla kendisini içinde bulduğu doğayı 
dönüştürür. İşte bu dönüştürme faaliyetinin ürün-
lerinin ne zaman güzel ne zaman çirkin olacağını 
sorgulama işi, estetiğin görevidir.

Aksiyolojinin diğer bir alt alanı ise etiktir. Tıpkı 
estetik gibi yine insan eylemlerinin niteliği üzeri-
ne gerçekleştirilen bir felsefi düşünme şekli olarak 
etik, “iyi” ve “kötü” kategorileriyle iş görür. Hangi 
eylemlerin “iyi”, hangilerinin “kötü” olduğunu, bir 
eylemi iyi veya kötü yapan özelliklerin ne olduğu-
nu, kısaca etiğin, etik ilişkinin doğasını sorgulama 
amacı taşıdığı söylenebilir.

Felsefenin bu dallarından sonra ahlâk ile etik 
arasındaki ilişkiye daha yakından bakılabilir.

Ahlâk - Etik Ayrımı
Her ne kadar Sokrates ve Platon’un eserlerinde 

ahlâki meselelere rastlansa da ayrı bir felsefe dalı 
olarak etik ilk olarak Aristoteles’te karşımıza çı-
kar. Dolayısıyla etik kelimesinin kökeni için Eski 

Refleksiyonlu düşünme, bilincin kendi 
düşünme eylemi üzerine düşünmesidir
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Yunan’a, özellikle de Aristoteles’in eserlerine bak-
mak gerekir.

Etik, Eski Yunanca Ethos’tan gelir. Ethos’un 
Latince karşılığı ise “Mos”, çoğulu ise “Mores”tir. 
Nitekim gerek Almanca “Moral/Moralität” ge-
rekse İngilizce “Moral/Morality”, Mos’tan türer. 
Hem Ethos, hem de Mos, iki anlamda kullanılır. 
Ya belirli bir insan topluluğunda bağlayıcı ve ge-
çerli kabul edilen, o topluluğun diğer üyelerinin 
karşılıklı saygı ve tanımasına dayanan normlara 
uygunluk anlamına gelir ya da bu normlar üze-
rine sorgulayıcı, eleştirel bir düşünme sonucunda 
ortaya çıkan bir alışkanlığa, yani bir karakter özel-
liğine işaret eder.

Türkçe’de “ahlâki” kelimesiyle ifade ettiğimiz 
ethos ve mos kelimelerinin sıfat hâlleri ise bir eyle-
min, ya  belirli bir insan topluluğunda genel kabul 
gören, bağlayıcılık ve geçerlilik atfedilen normlara 
uygun olduğu ya da söz konusu bu eylemin bir alış-
kanlık sonucunda ortaya çıktığı, bir karakter özel-
liği taşıdığı zaman kullanılan yargıların niteliğidir. 
Yani, bir insana ahlâksız dediğimizde bu etimolojik 
anlamlardan hareket edersek ya üyesi olduğu top-
lumun normlarına aykırı eylemde bulunduğunu 
veya karakterinin bozuk olduğunu söylemiş oluruz.

Nitekim Türkçe’de kullandığımız ahlâk keli-
mesi de Arapça “hulk” veya “huluk”un çoğuludur 
ve seciye, tabiat, huy anlamlarına gelir. Diğer bir 
ifadeyle kişinin birtakım yatkınlıklarına, karakter 
özelliklerine işaret eder. Gayet açık bir şekilde gö-
rüldüğü üzere Türkçe’de de ahlâk kelimesi ethos ve 
mosla aşağı yukarı aynı anlamda kullanılır. 

Bu etimolojik açıklamalardan hareketle ilk ba-
kışta etik ile ahlâkın aslında birbirine çok yakın 
anlamlara sahip olduğu söylenebilir. İki kelime de 
gelenek, görenek, alışkanlık, karakter vb. anlamlara 
gelmektedir. Buna karşılık iki kelimenin zamanla 
farklı anlamlar kazandığı ve bugün çoğu zaman 
birbirinin yerine kullanılsa da aslında aynı kavram-
lara işaret etmediği vurgulanmalıdır.

Ahlâk, çoğunlukla belirli bir insan topluluğu-
nun üyeleri arasında geçerli olan veya olması is-
tenen değer yargılarından müteşekkil bir kurallar 
manzumesidir. Bununla birlikte bazen de tek bir 
topluluğun veya grubun üyeleri için değil de her-
kes için bağlayıcı olan, genel anlamda iyi ve doğ-
ru kabul edilen birtakımilke ve kurallara işaret 
edecek şekilde kullanılır. İlk anlamıyla ahlâk için 
“bayramda büyükleri ziyaret etmek”, “büyüklerin 

karşısında ayak ayak üstüne atmamak”, “topluluk 
huzurunda yüksek sesle konuşmamak” vb. dav-
ranışlar örnek verilebilir. İkinci anlamı ise “Yalan 
söylemek yanlıştır.”, “Verilen sözü tutmak gerekir.” 
ve “Zina yanlıştır.” gibi birtakımilke veya kuralları 
akla getirir. Nihayet üçüncü bir anlamıyla da ahlâk, 
belirli bir insan topluluğuna ait değer yargılarının 
da herkes için bağlayıcı olduğu düşünülen birtakı-
milke ve kuralların da ötesinde, her türlü yerleşik 
ahlâka aykırı olabilen, insanın “değeri”ni merkeze 
alan, her ne pahasına olursa olsun insanı ve insa-
nın onurunu yücelten eylem ve ilişki türleri için  
kullanılır. Bu anlamda ahlâk ne toplumsal ne de 
bireysel veya evrensel birtakımnormlara işaret eder, 
bir eylemin veya ilişkinin özel ismidir. Bu noktada 
artık ahlâktan değil etikten bahsedebiliriz. Dolayı-
sıyla söz konusu olan, “etik eylem”, “etik ilişki”dir.

Ahlâkın bu üç farklı anlamını gözönünde bu-
lundurduğumuzda ahlâk ile etiğin arasındaki fark 
daha iyi anlaşılır. Bu bağlamda etik, aslında kişile-
rin arasındaki ilişkilerde karşımıza çıkan eylemlerin 
niteliği hakkında yürütülen bir düşünme etkinliği-
dir. Bir eylemin hangi unsurlardan oluştuğunu, o 
eylemi neyin belirlediğini anlamayı amaçlar.  Daha 
önce de belirttiğimiz gibi eylemde bulunmak aslın-
da bir değerlendirme etkinliğini de gerektirir. Do-
layısıyla etiğin, insanlararası ilişkilerde ortaya çıkan 
değer sorunlarını konu alan, bu sorunların bilgisini 
veren felsefe dalı olduğu söylenebilir. Bu bağlamda 
etik, insanca yaşabilmenin önşartını oluşturan bil-
gileri bize sağlar. Bu bilginin merkezinde eylemin 
ne olduğu, nasıl oluştuğu vb. sorular yer alır. İşte 
bu anlamda etik, ahlâkın biraz önce tanımlanan 
üçüncü anlamıyla örtüşür ve ahlâk felsefesi olarak 
da isimlendirilebilir.

En geniş anlamıyla ahlâk, kişinin doğduğu 
ândan itibaren hayatı boyunca kendisini hisset-
tiren, hatta dayatan, kişiyi âdeta çepeçevre saran 
bir ağ gibidir. Buna karşın kişi, bu ağı oluşturan 
düşünceleri, inançları, gelenek ve görenekleri, töre-
leri, alışkanlıkları sorgulayabilir, eleştirebilir; niha-
yet yargılayabilir. Bu sürecin sonucunda bütün bu 
buyruk, norm ve yasakları ya kendi eylemleri için 
belirleyici kabul eder ya da reddeder. İşte bu sor-
gulama, eleştirme, yargılama faaliyeti daha temel 
bir düzeyde “Ahlâk nedir?”, “İyi ve kötü en anlama 
gelir?” “İyi ve kötünün değeri nereden kaynakla-
nır?” vb. soruları sormak şeklinde gerçekleştirilir. 
Bu temel düzey ise etiğin, diğer bir ifadeyle ahlâk 
felsefesinin başladığı noktadır. Dolayısıyla etik, ha-



6

Etiğe Giriş: Kavramlar-Teoriler

zır bulunan toplumsal normları kabul veya uyma 
ile değil; sorgulayarak değerlendirme sonucu uyma 
ve gerekirse uymamayı seçme kararını içerir. 

Ahlâk felsefesinin soru ve sorunları aslında 
önemli ölçüde gündelik hayatımızda karşılaştığı-
mız ahlâki durumlara yöneliktir. Nitekim felsefe 
tarihi boyunca ahlâk üzerine düşünen bütün filo-
zoflar da başlangıçta bu tür durumlarla karşı karşıya 
kalındığında nasıl davranılması gerektiği sorusunu 
cevaplamaya çalışmıştır. Fakat somut bir durumda 
neyin yapılması gerektiği, diğer bir ifadeyle o du-
rum için doğru eylemin hangisi olduğu sorularıyla 
yetinmemiş “Doğru eylem nedir?”, “Kişi nasıl doğ-
ru eylemde bulunabilir?”, “İyi nedir?”, “Kişi nasıl 
iyi olur?” vb. sorulara geçmiştir. Bu tür sorular ise 
artık ahlâk alanında değil de ahlâk felsefesi alanın-
da olduğumuzu, yani etik sorgulamaya başladığı-
mızı gösterir.

Bütün bu açıklamaların sonucunda etiğin tüm 
soru ve sorunlarının temelinde “Doğru eylem ne-
dir?” ve “Doğru değerlendirme nasıl olur?” sorula-
rının yer aldığı rahatlıkla ileri sürülebilir.

Kuşkusuz bir ahlâk felsefecisinin üzerinde dü-
şündüğü etik sorunlar ile gündelik hayatta herbiri-
mizin değişik durumlarda karşı karşıya kaldığımız 
ahlâki sorunlar büyük ölçüde örtüşür. Fakat bu 
örtüşme, her bir ahlâki sorunun mutlaka etiğin ko-
nusunu oluşturması gerektiği şeklinde yorumlana-
maz. Bir ahlâki sorunun, etiğin sorgulama alanına 
girebilmesi için felsefileştirilebilmesi, felsefi düşün-
menin konusu hâline getirilmesi gerekir. Kısaca 
ahlâki sorunların, salt ahlâki niteliğinden ötürü 
etik sorunlar olmadığı, en azından bu tür sorunlara 
dönüştürülmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Aynı şekilde etiğin konusunu oluşturan bir 
sorunun da kendiliğinden ahlâki nitelikte oldu-
ğu söylenemez. Her ne kadar etik, ahlâk üzerine 
eleştirel bir düşünme etkinliği ise de bu etkinliğin 
bizatihi kendisinin mutlaka ahlâki olması gerek-
mez. Bu anlamda etikle uğraşan bir kişi, konusu-
nu oluşturan ahlâka belirli bir mesafeden bakabil-
melidir. Nitekim bir etikçinin herbir eyleminde 
ahlâka uygunluğu gözettiği iddia edilemez. Zira bir 
felsefi düşünme etkinliği olan etik, aynı zamanda 
ahlâki bir etkinlik değildir. Dolayısıyla belirli bir 
etik düşünceye sahip kişinin, gündelik hayatında 
her zaman düşüncelerinin gereğini yerine getirdiği 
söylenemez. Etikle uğraşan kişinin düşünceleri ile 
eylemleri arasındaki bu farklılık, hatta çelişki söz 

konusu düşüncelerin geçerliliğini etkilemez. Olsa 
olsa bu kişi, tutarsızlıkla nitelendirilebilir. Sonuçta 
ne etik bir ahlâk ilmihâlidir ne de etikçi bir ahlâk 
önderi veya kahramanı.

Ahlâk Dili: Ahlâk - Ahlâkilik - Ahlâk 
Felsefesi ( Etik) Kavramları

Tarih boyunca “Ahlâk nedir?” sorusu çok farklı 
şekillerde cevaplandırılmıştır. Bu soru, beraberinde 
“Ahlâk bir fikir midir yoksa bir kurum mudur?”,  
“Ahlâk bir duygu mudur yoksa bir davranış türü 
müdür?” gibi birtakım soruları da getirir. İlk bakış-
ta herkesin cevabını bildiğini düşündüğü bu soru-
lara biraz daha yakından bakıldığında o kadar da 
basit olmadığı görülür. 

Ahlâk kelimesinin sıfat hâli olan “ahlâki”den 
hareket edildiğinde ise sorunun nispeten kolaylaş-
tığı söylenebilir. Zira bu sıfatla kullanılan bir çok 
tamlama bulunmaktadır. “Ahlâki yargı”, “ahlâki 
davranış”, “ahlâki tercih” ve “ahlâki ilke” bu tam-
lamalara örnek verilebilir. Bütün bu tamlamalarda 
ortak unsuru oluşturan “ahlâki” sıfatının da ne an-
lama geldiği üzerine düşünüldüğünde ahlâk hak-
kında biraz daha net bir bilgiye ulaşabiliriz.

Max Scheler Örneği
“Yüzyılın başlarında değer etiği konusun-
da önemli bir isim olan Max Scheler’in 
ahlâki açıdan her zaman gerektiği gibi 
davranmadığı ve zaman zaman iyi denilen 
töreleri çiğnediği söylenir. Etik çalışmala-
rında savunduklarıyla bu davranışlarının 
çelişkili olup olmadığı sorulduğunda, 
‘Gösterdiği yönde giden bir kılavuz tanı-
yor musunuz?’ türünden cevaplar verdiği 
bilinmektedir” (Pieper, 1999: 33).

Ahlaki Buyruklar
“Bana yalan söylemeyeceğine söz ver!” .  
“Bana sadık kalacağına yemin et!” .  “Gö-
revini yap ve işini düzenli bir şekilde yü-
rüt!”.  “Yaşlılara daha saygılı davranman 
gerekir!”.  “Başım sıkıştığında yardım et!”
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Diğer tamlamalar bir yana özellikle “ahlâki yargı”, bize ahlâki olan, dolayısıyla da “ahlâk”a dair önemli 
ipuçları verebilecek niteliktedir. Ahlâki yargılar ile diğer yargılar arasında çok net bir fark vardır. Örneğin 
“Zina yanlıştır.” yargısı ile “İstanbul Türkiye’nin başkentidir.” yargısı arasında bir fark olduğu tartışma 
götürmez. Bu fark, en açık şekilde söz konusu yargıları oluşturan kelimelerin özelliklerinde görülür. Ahlâki 
yargılarda “doğru”, “yanlış”, “iyi”, “kötü”, “-meli, -malı”, “-mak zorunda” vb. kelime veya ibareler kullanı-
lır. Bu kelime veya ibareler, değer bildiren terimlerdir. Demek ki değer terimlerinin kullanıldığı yargıların 
ahlâki yargılar olduğu rahatlıkla ileri sürülebilir.

Sonuç itibariyle ahlâkın, kendisine bağlayıcılık atfedilen birtakım norm ve değerlerin soyutlaması olduğu 
ve belirli bir topluluğa buyruklar (“-melisin”, “-malısın”) veya yasaklar (“-memelisin”, “-mamalısın”) aracılı-
ğıyla uyarıda bulunduğu söylenebilir.

Belirli bir topluluğa yönelik uyarı niteliğinde buyruklardan oluşan, geçerliliği belirli bir yer ve zamanda 
sınırlı olan ve bu sebeple değişkenlik sergileyen ahlâka karşılık ahlâkilik, belirli bir düzen fikri değil ilke 
sorunudur. Ahlâktan farklı olarak gelip geçici değildir; sürekliliği hedefler. Hatta görece olanın karşısında 
mutlak olana uğraşmayı amaçlar. Bu yönüyle de ampirik değil aklidir.

Ahlâkilik, bu anlamda bir karakter özelliğidir. Yani mutlak, değişmez birtakım ahlâki ilkelere uygun 
yaşamayı içselleştirme, alışkanlık hâline getirme gayretinin ürünüdür. Bu açıdan bakıldığında belirli bir 
toplumda geçerli olan yaygın düşüncelere, inançlara, kanaatlere, gelenek ve göreneklere sorgusuz sualsiz 
uyan kişi, hakiki anlamda ahlâki yetkinliğe ulaşabilmiş değildir. Ancak ahlâkiliği isteklerinin ve eylemleri-
nin temel ilkesi hâline getiren kişinin, ahlâki yetkinliğinden bahsedilebilir.

Sonuç itibariyle ahlâkilik, zamana ve mekâna göre değişkenlik gösteren bütün farklı ahlâk türlerine 
temel teşkil eder; ahlâkı meşrulaştırma, temellendirme görevi görür. Ahlâk ile ahlâkilik arasında bir kar-
şılıklılık vardır. Bir taraftan ahlâk, geçerliliğini, meşruluğunu ahlâkilikten alır. Diğer yandan ahlâkilik de 
ahlâk aracılığıyla hayata geçer; insanların eylemlerini yönlendirir.

Ahlâkiliğin, yukarıda ahlâkın farklı anlamlarını ele alırken değindiğimiz ikinci anlamıyla ahlâka karşılık 
geldiği de söylenebilir. Yani ahlâkilik, belirli bir yer ve zamanda herhangi bir toplulukta geçerli kabul edilen 
ahlâktan bağımsız olarak insanın değerinin bilgisinden doğrudan veya dolaylı olarak türetilen birtakımi 
lkeler şeklinde karşımıza çıkar. Bu ilkelerden “İnsanlara insan olarak eşit muamele yapmak gerekir.” ve “Sö-
zünde durmak gerekir.” vb. şekilde formüle edilenler insan değerinin bilgisinden doğrudan türetilen ilkeler 
iken “İşkence yapmamak gerekir.” ve “Irk ayrımı yapmamak gerekir.” gibi ilkeler dolaylı türetilen ilkelerdir. 
Zira insan değerinin belirli tarihsel koşullarda ihlal edilmesi sonucunda elde edilirler.

Ahlâk kavramını belirleyen esas olarak üç durum söz konusudur:

•	 Ahlâk	kavramı,	kısmen	doğal	olarak	oluşan,	kısmen	uzlaşımla	belirlenmiş,	kısmen	de	gelenekle	aktarılmış	
karşılıklı kabullenme süreçlerinin sonucunda ortaya çıkan tüm düzen ve anlam yapılarını (kural sistemle-
rini) kapsar; bunlar maddi norm ve değer anlayışlarından ve tasarımlarından oluşan bir katalog şeklinde, 
bir yandan topluluğun gereksinimlerini nasıl karşılayacağını söyleyen kuralları düzenlerken, öte yandan 
bu kuralların bağlayıcı (ödev) olduğunu kabul eden topluluğun özgürlüğe yaklaşımı hakkında bilgi verir.

•	 Ahlâk	kavramı,	 bir	 düzen	kavramıdır;	 ilke	 kavramı	değildir.	Düzen	kavramları	 (örneğin	devlet,	 bilgi,	
sanat) çeşitli ampirik verilerle bir açıdan bir anlam bütünü oluşturur. Böylelikle “devlet” kavramı, bir top-
lumun ilişkiler ağını düzenleyen hukuksal, siyasal, ekonomik ilişkilerin modeli olarak görülebilir. “Bilgi”, 
bilimsel araştırma ve entelektüel faaliyetler aracılığıyla hedeflenen sonuçların modeli olabilir. “Sanat”, 
hayal gücü ve yaratıcılık aracılığıyla oluşturulan ürünlerin modeli olarak tanımlanabilir.

•	 Ahlâk	kavramı,	içeriği	doğrultusunda	değişebilir;	ama	ahlâka	duyulan	talep	sabit	kalır.	Geçerlilik	taleple-
rinin içeriği ya da uygulanma biçimi eskiyebilir, çağdışı kalabilir ama bu, günün birinde artık hiçbir ahlâki 
geçerlilik talebinin kalmayacağı anlamına gelmez; zorunluluk taleplerinin yerini yine hiçbir şekilde “ebe-
di” olmayan, tersine pratikte sürekli sorgulanabilir, eleştirilebilir, değiştirilebilir olmaları gereken yeni, 
“çağdaş” olarak kabul edilen normlar alır. Kurallar, eylem topluluğunun çoğunluğu tarafından benimse-
nip onlara uyulduğu sürece geçerlidir. Dolayısıyla kurallar bir özgürlük ediminin ürünüdür ve bu şekilde 
onaylandıkları sürece anlamlıdır. (Pieper, 1999: 45-46, 47)

dikkat
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“Böyle ilkelerin bize bildirdiği, şöyle bir şeydir: bir insan (siz-ben) başka insanlarla ilişkilerinde o ilkenin talep 
ettiği şekilde davranırsa insanın yapısal olanaklarının gerçekleşebilmesini engellememe olasılığı artar. […] Başka 
bir deyişle, bu tür ilkeler şöyle diyor bize: belirli bir durumda bir insan, doğru bir değerlendirme yapamıyorsa ve 
elinden geldiği kadar insanın değerine zarar vermemek istiyorsa; ilgili ilkenin dile getirdiği gibi davranırsa, bu 
değere zarar vermemesi daha olasıdır” (Kuçuradi, 2017: 34).

Pratik aklın iki temel çalışma şeklini gösteren ahlâk ile ahlâkilik arasındaki ilişkinin niteliği sorunu ise 
etiğin konusudur. Etik, bir yandan ahlâkın zaman ve mekâna göre değişen taleplerini sorgulamak diğer 
yandan ahlâkiliğin mutlaklık iddialarını irdelemek suretiyle eleştirel bir konumda yer alır.

Öyleyse ahlâk ile ahlâkilik arasındaki ilişki şu şekilde özetlenebilir:

“İlkeler, ilkelerin anlamının teminatı olan ahlâk olmaksızın, bağlayıcı olmayan, düşünce düzeyinde bir oyun ola-
rak kalır. Geçerlilik taleplerini meşrulaştıran normatif bir ilkeden yoksun ahlâklar da bağlayıcılıktan uzak rölatif 
[göreli] özellik taşır. Bu nedenle ahlâk ve ahlâkilik ayrılmaz bir birlik kurar.” (Pieper, 1999: 59) 

ETİK TEORİLERİ

Çağdaş Etiğin Kısa Tarihi
Etiğin veya daha genel bir ifadeyle ahlâk felsefesinin, çağdaş yapısına ulaşıncaya kadar geçirdiği değişik-

likler incelendiğinde, bu süreç içerisinde belli başlı üç farklı ahlâk felsefesi yaklaşımının ortaya çıktığı göze 
çarpar. Bunlar, Eski Yunan felsefesi, özelikle de Sokrates-Platon-Aristoteles çizgisi, onu izleyen Helenistik 
ve Stoacı felsefe geleneklerinin kabul ettiği klasik ahlâk felsefesi yaklaşımı; büyük ölçüde bundan etki-
lenmiş Ortaçağ din temelli ahlâk felsefesi yaklaşımı; din temelli bir ahlâkın reddedilmesiyle ortaya çıkan 
modern laik ahlâk felsefesi yaklaşımıdır. 

Eski Yunan felsefesinde temelini bulan klasik ahlâk felsefesi yaklaşımına göre ahlâk felsefesinin temel 
sorusu, ne tür bir hayatın yaşanmaya değer olduğudur. Bu soru, doğrudan ‘en yüksek iyi’ kavramıyla ilgili-
dir. “Hayatın en yüksek amacı nedir?”, “İnsanı en fazla tatmin eden hayat nasıl bir hayattır?” Bunun cevabı 
kısaca erdemli hayattır. İnsan ancak erdemli bir hayat yaşayarak en fazla tatmini elde eder ve mutlu olur. 
Dolayısıyla ‘en yüksek iyi’, kişinin erdem aracılığıyla kazanacağı mutluluktur; bu tarz bir hayat yaşamadır. 

Tıpkı Eski Yunan kaynaklı klasik ahlâk felsefesinin kabul ettiği gibi ahlâk felsefesinin konu ve amacını 
‘en yüksek iyi’nin bulunup elde edilmesi olarak kabul etmekle birlikte Ortaçağ din kaynaklı ahlâk felsefesi 
yaklaşımı, ‘en yüksek iyi’nin, ancak Tanrı’nın emirlerine uymak ve ilâhi kurtuluşa ermek aracılığıyla elde 
edileceğini söyleyerek, klasik yaklaşımdan farklılaşır. 

Modern ahlâk felsefesi yaklaşımı ise Hristiyan felsefesinin en yüksek iyi ve Tanrı’nın iradesi kavram-
larının, insanlara, eylemlerini yönlendirecek pratik bir kılavuz olma niteliğini kaybetmeye başlamasıyla 
ortaya çıkmıştır. Doğa veya Tanrı tarafından belirlenmiş bir iyi kavramı, artık söz konusu değilse arzula-

Öğrenme Çıktısı

Etik ile diğer felsefe disiplin-
leri nasıl ilişkilendirilebilir?

Ahlâk ile etik arasındaki 
farklar nelerdir?

1 Felsefenin temel alanlarından biri olan etiğin temel kavramlarını tanımlayıp belli başlı 
sorunlarını inceleme ve ahlâk ile ilişkisini tartışabilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Ahlâki yargıların özellikleri-
ni anlatınız.
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rımızın bizi doğru yönlendirip yönlendirmediğini 
nasıl bilebiliriz? Herhangi bir ilâhi yasa geçerli de-
ğilse arzularımızın bizi yönlendirdiği şeyleri red-
dettiğimizde bize yol gösterecek olan nedir? Mo-
dern ahlâk felsefesinin cevabını vermeye çalıştığı 
işte bu tarz sorulardır. Bu açıdan bakıldığında mo-
dern ahlâk felsefesinin kabaca şu evrelerden geçtiği 
söylenebilir: 

İlk evre, ahlâkın temelini insan doğasının dışın-
da bir otoritede bulan geleneksel anlayıştan, ahlâkı 
insanın kendi doğasından hareketle açıklamaya ça-
lışan anlayışa geçiştir. Bu anlayış, ahlâk kuralları-
nı, insanın koyduğu ve kendi kendisine uyguladığı 
kurallar olarak görür. Söz konusu anlayışın teme-
linde ise insanın özerkliğine yapılan vurgu vardır. 
Bu evre, Montaigne’in Denemeler’i ile başlar, İm-
manuel Kant, Thomas Reid ve Jeremy Bentham’ın 
eserleriyle en yüksek noktasına varır. 

İkinci evre, yukarıdaki anlayışın daha da gelişti-
rildiği ve Thomas Reid, İmmanuel Kant ve Jeremy 
Bentham’ın eserlerinin özümsendiği evredir. 

Üçüncü evre ise günümüz ahlâk felsefecilerinin, 
dikkatlerini, özerk birey düşüncesinden toplumla 
ilgili ahlâk sorunlarına, ahlâkın toplumla ilişkisine 
çevirdiği evredir.

Modern ahlâk felsefesi yaklaşımının içinden 
doğmuş fakat onu daima eleştirel bir tavırla izle-
miş çağdaş ahlâk felsefesi, pek çok farklı yaklaşıma 
sahne olmuştur. Fakat XX. yüzyılın ilk yarısındaki 
ahlâk felsefesi tartışmalarına damgasını vuran ve 
meta-etik olarak adlandırılan yaklaşım ile ona karşı 
geliştirilen ve XX. yüzyılın ikinci yarısından itiba-
ren ahlâk felsefesi alanına hâkim olmaya başlayan 
normatif etik yaklaşımı, çağdaş ahlâk felsefesinin 
gövdesini oluşturmaktadır.

Bugün özellikle Anglo-Sakson felsefe dünyasın-
da etik kuramları başlıca normatif etik - meta-etik 
tasnifi esas alınarak incelenmektedir. Dolayısıyla 
aşağıda öncelikle bu tasniften hareketle etik kuram-
ları açıklanacak, daha sonra bu tasnife karşı çıkan, 
normatif etik ile meta-etik tartışmalarını çapraz 
kesen “değerler etiği” üzerinde ayrıca durulacaktır.

Etik kuramlarını tek tek alırken XX. yüzyılda 
etik tartışmalarına damgasını vuran, eleştirel dozu 
yüksek meta-etik kuramlardan başlamak daha ye-
rinde olacaktır.

Meta-Etik Teoriler
Genellikle, çağdaş ahlâk felsefesinin, en azından 

Anglo-Sakson ahlâk felsefesinin, G.E. Moore’un 
(1873-1958) 1903 tarihli Principia Ethica isim-
li eseriyle başladığı kabul edilir. Aslında, doğalcı 
ahlâk felsefesinin iddialarını çürütmek amacıyla 
yazılmış bu eser, XX. yüzyılın ilk yarısındaki ahlâk 
felsefesi tartışmalarına damgasını vuran ve adına 
daha sonraları meta-etik denilen bağımsız bir ahlâk 
felsefesi yaklaşımının teorik zeminini oluşturur. 
Birbirinden çok farklı, hatta birbirine zıt yaklaşım-
lara sahip olsalar da meta-etik teorilerinin, temelde 
kabul ettikleri esas, ahlâkın dilini ve bu dilde ge-
çerli kavramların, önermelerin, yargıların anlamını 
çözümlemektir. Aslında meta-etik teorileri, yine 
XX. yüzyılın ilk yarısında gelişen analitik felsefe 
/ dilbilimsel felsefenin ahlâk alanına uyarlanması 
olarak görülebilir.

Meta-etik teorileri, geleneksel ahlâk felsefesi-
nin üzerinde durduğu, hangi eylemin iyi ve doğ-
ru, hangisinin kötü ve yanlış olduğu gibi sorulara 
değil, doğrunun, iyinin, kötünün ve yanlışın ne 
demek olduğu gibi sorulara cevap bulmaya çalışır. 
Böylece, genel eylem kuralları inşa etmeye çalışan 
normatif etik teorilerinden ayrılır. Ahlâk filozofu-
nun görevi, insanlara nasihat vermek, herhangi bir 
yaşam tarzını teklif etmek, herhangi bir dünya gö-
rüşünü haklı çıkarmak veya desteklemek, uyulması 
gereken kurallar koymak yerine etik alanına giren 
kavramların, yargıların, önermelerin anlamını ve 
niteliğini açıklığa kavuşturmaktır.

Meta-etik sorularla normatif etik ve gündelik 
ahlâk soruları şu şekilde karşılaştırılabilir: Gündelik 
hayatımızda herhangi bir ahlâk yargısı verdiğimiz-
de toplumsal bir kurum olan ahlâk söz konusudur. 
Hangi eylemlerin iyi, doğru veya yükümlülük içer-
diğini, hangi yargıların ve ilkelerin kabul edilmesi 
gerektiğini tespit etmeye çalışan normatif etik; etik 
ifadelerin anlamları, önemleri ve mantıksal işlevle-
riyle ilgilenen meta-etik yaklaşımlarıdır. Bir başka 
deyişle günlük ahlâki inançlarımız üzerinde düşün-
meye başladığımızda normatif etik alanına girmiş 
oluruz. Buradan hazcılık, faydacılık gibi etik teo-
rileri ortaya çıkar. Bu teoriler, ahlâk yargılarımızı 
belirli bir tutarlılığa ve düzenliliğe kavuşturur. Böy-
le bir düşünüş tarzı sonucunda ulaştığımız yargılar 
üzerinde tekrar düşünmeye başladığımızda ise artık 
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meta-etik alanına girmiş oluruz. Buna rağmen şu da ifade edilmelidir ki hangi tür soruların mutlak anlam-
da normatif etik, hangilerinin meta-etik alanına girdiği pek açık değildir; bir yazarın normatif etik dediği 
sorular, bir başkası tarafından meta-etik soruları olarak değerlendirilebilmektedir.  

Her ne kadar meta-etik teorilerinin hangileri olduğu, normatif etik teorileriyle aralarındaki sınırın ne-
rede başlayıp nerede bittiği tam açık değilse de genellikle kabul edilen meta-etik teorileri şunlardır: doğal-
cılık (naturalism), sezgicilik (intuitionism), duyguculuk (emotivism) ve kuralkoyuculuk (prescriptivism)/
ahlâk mantıkçılığı.

Şekil 1.1 Meta Etik Teoriler

Doğalcılık
Doğalcı etik, ahlâk terimleri ve kavramlarının, insanın öznel bilincinden ayrı olarak var olduğunu 

kabul etmesi açısından, sezgici etik teorileriyle aynı noktada birleşir; onlar gibi bilişselci (kognitivist) – 
nesnelci (objektivist) bir etik teorisidir. Ancak sezgici etik teorilerinin, ahlâkın bilgisinin ampirik yolla 
değil de sezgiler aracılığıyla edinildiği kabulünden farklı olarak, ahlâki nitelik ve özelliklerin, doğal nitelik 
ve özelliklerle özdeş olduğunu, dolayısıyla bunların bilgisine de ancak ampirik yolla ulaşabileceğini iddia 
eder. Doğalcı etik teorisine göre, ahlâk yargıları da tıpkı diğer bilimsel yargılar gibi bilimsel yöntemlerle, 
yani deney ve gözlemle sınanabilir, doğrulanabilir veya yanlışlanabilir. 

Etik, özerk bir araştırma alanı değildir; ahlâkın bilgisi doğa bilgisinden ayrı olmayıp onun bir parça-
sıdır; dolayısıyla doğa bilimlerinin (özellikle biyolojinin), psikolojinin (özellikle davranışçı psikolojinin) 
veya sosyolojinin bir dalıdır. Ahlâk fenomenleri ise ortalama insanın yanlışlıkla ahlâk diye nitelendirdiği, 
hâlbuki sadece davranışsal deneyimleri betimleyen fenomenlerdir. Örneğin ‘iyi’ ifadesi, ‘hoş’, ‘başarılı’ 
veya ‘faydalı’ ifadeleriyle özdeştir; bir çıkar düşüncesine karşılık gelir. Dolayısıyla bir eylemi ‘iyi’ olarak 
nitelendirirken, onun ‘hoş’, ‘başarılı’ veya ‘faydalı’ olup olmadığına, bizi hazza veya mutluluğa götürüp 
götürmediğine bakılmalıdır.

Sonuç olarak doğalcı etik şu şekilde tanımlanabilir: 

“Ahlâksal kavramların, ahlâksal olmayanlara çevrilebileceğini, daha doğrusu deneysel kavramlara geri gidebilece-
ğini, 2. ahlâksal temellendirmenin ahlâksal olmayan bir biçimde sürdürülebileceğini, örneğin bilimsel açıklama-
ların ahlâktaki temellendirmeye bir katkısı olacağını, 3. ahlâk sorunlarını bilimsel yöntemle ele almanın verimli 
olacağını söyleyen ya da doğru sayan görüştür” (Onart, 1977,89)

Bu tanımdan hareketle, doğalcı etik teorisinin; biri, ahlâk terimlerinin doğal terimlerle tanımlanabi-
lirliğini, diğeri, ahlâki sonuçların bilimsel öncüllerden çıkarılabileceğini ve ahlâk sorunlarının bilimsel 
yöntemle çözülebileceğini, gerçek ahlâki ilerlemenin ancak bilimdeki ilerlemeyle sağlanabileceğini ileriye 
süren iki farklı versiyonu olduğu söylenebilir. Bu görüşlerin ilki M. Schlick’in, ikincisi J. Dewey’nin ahlâk 
görüşüdür.

Bilişselcilik 
(Cognitivism)

Yadbilişselcilik 
(noncognitivism)   

Meta-Etik
 Teoriler

Ahlak Mantıkçılığı

Doğalcılık (Moritz Schlick, John Dewey)

Sezgicilik (G.E. Moore, W.D. Ross)

Duyguculuk (Ch.L.Stevenson, A.J.Ayer)

Kuralkoyuculuk (R.Hare)
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Sezgicilik (Intuitive Ethics)
Ahlâk alanındaki doğruların hiçbir aracıya ge-

rek duyulmaksızın, sezgilerimiz aracılığıyla kavra-
nabileceğini ileriye süren sezgicilik, aynı zamanda, 
bu doğruların insan duygu ve düşüncelerinden, uz-
laşımlarından bağımsız olarak varolduğunu iddia 
etmesiyle bilişselci (kognitivist) – nesnelci (objek-
tivist) etik teorilerindendir. Sezgici etik teorilerinin 
en önemli temsilcisi, etik alanına analitik yaklaşımı 
sokan ve analitik veya meta-etik yaklaşımın da baş-
latıcısı kabul edilen G. E. Moore’dur. 

Moore’a göre o güne kadar ahlâk felsefecilerinin, 
ortaya attıkları ahlâkla ilgili soruları cevaplamada 
başarısız olmalarının sebebi, “Ne tür eylemleri ye-
rine getirmeliyiz?” sorusu ile “Ne tür şeyler bizatihi 
mevcut olmalıdırlar?” sorusunu birbirine karıştır-
malarıdır. Bu soruların ilki “iyi eylem tarzının ne 
olduğu”, ikincisi ise “neyin iyi olduğu” sorularına 
tekâbül eder; birincisi ahlâklı eylem ve yaşamanın 
ölçütünü bulmayı, ikincisi ‘iyi’nin doğasını ve ta-
nımını ortaya koymayı amaçlar. Moore ‘iyi’nin do-
ğasını ve tanımını bulmaya çalışırken, filozofların 
asli veya kendinde iyi olarak kabul ettikleri iyinin; 
basit, tanımlanamaz ve analiz edilemez olduğu so-
nucuna varır. Günlük dilde de kendiliğinden açık 
olan ve bu sebeple tanım gerektirmeyen birtakım 
terimler vardır; ‘iyi’ de bu çeşit terimlerden biri-
dir, dolayısıyla tanımlanamaz. Yani ‘iyi’ye ilişkin 
önermeler de kanıtlanamaz ve çürütülemez, zira 
‘iyi’ herhangi bir doğal varlıkla özdeş değildir; do-
ğal olmayan, basit ve analiz edilemeyen bir şeydir. 
Moore bu noktada ‘iyi’ ile (renk olarak) ‘sarı’yı kar-
şılaştırır ve tıpkı ‘sarı’ renk gibi ‘iyi’ de hakkında 
daha fazla çözümleme yapılamayan, kendisinden 
hareketle başka tanımlamaların yapıldığı karmaşık 
olmayan bir kavramdır. 

Moore’un ‘iyi’yi biricik ve tanımlanamaz kabul 
etmesi, onu antidoğalcı bir noktaya götürür. ‘İyi’, 
kendinde bir özellik, diğer bütün kavramlardan, 
bu arada doğal nitelikleri gösteren kavramlardan 
farklı, sui generis bir kavramdır. Biz bu ‘iyi’yi an-
cak sezgi aracılığıyla bilebiliriz. ‘İyi’yi kavramak ve 
idrak etmek, ampirik bir yolla mümkün değildir; 
bilgisi deney ve gözleme, yani bilimsel araştırma-
ya konu olamaz. Bu sebeple etik, niteliği, konusu 
ve bilgisi ile bütün bilimlerden, ama özellikle doğa 
bilimlerinden farklı, onlara indirgenemeyen, tama-
men kendine özgü bir araştırma alanıdır. 

Moore, ‘iyi’nin bu niteliğini göremeyen ve onu 
doğal özelliklerle özdeş sayanları, bir başka deyiş-
le ahlâk olaylarını doğa bilimlerinin kavramlarıyla 
tanımlamaya çalışanları, doğalcı yanlış [naturalis-
tic fallacy] adını verdiği bir yanılgı içerisine düş-
mekle suçlar. Bu tür bir çaba içerisinde olanlar, 
[Moore’un burada doğrudan hedef aldığı, Mill ve 
yararcılık, Spencer ve evrimcilik gibi doğalcı (na-
turalist) ahlâk filozofları ve felsefi yaklaşımlardır.] 
aslında ‘iyi’nin unsurları olan haz veya fayda gibi 
kavramların, ‘iyi’yi tanımlamada yeterli olduğunu 
düşünürler. Hâlbuki ‘iyi’nin tanımı içerisinde yer 
almakla birlikte bu kavramlar onun sadece bir par-
çasıdır. Bu şekilde düşünmek suretiyle etiğin özerk-
liğini kaldırıp onu doğa bilimine indirgerler. 

Buradaki yanlış, Moore’un açık soru argümanı 
[open question argument] dediği bir başka kav-
ramla da ifade edilebilir. Örneğin zor durumdaki 
birine yardım etmek, olgusal olarak en yüksek sayı-
da kişinin en fazla miktarda mutluluğunu sağlamış 
olabilir. Fakat böyle bir olgusal durumu (en çok 
sayıda kişinin en fazla miktarda mutluluğunu) sağ-
lama, sadece bu sebeple ahlâki kabul edilebilir mi? 
Yine herhangi bir eylemin sonucunda haz meydana 
geliyorsa bu eylem, sadece böyle bir sonuç (haz do-
ğurma) meydana getirmesi sebebiyle ahlâki midir? 
Moore’a göre bu sorular mantık açısından tutarlı-
dır ve şayet doğalcı argümanlar doğru olsaydı fazla-
dan bu soruların sorulması anlamsız olurdu. Böyle 
olmadığı için bu sorular açık sorulardır veya daima 
soruya açık bir durum söz konusudur. Aynı soru 
tarzı, doğal niteliklerden ahlâka ilişkin sonuçlar çı-
karılmak istendiği her durumda geçerlidir. 

Sonuç olarak, Moore’a göre bir değer olarak 
‘iyi’, hazcıların ve yararcıların iddia ettiği gibi, psi-
kolojik veya sosyolojik herhangi bir doğal nitelikle 
açıklanamaz; etik de psikoloji, sosyoloji veya her-
hangi bir doğa bilimine indirgenemez, özerk bir 
araştırma alanıdır.

Duyguculuk (Emotivism)
Hemen hemen her etik teorisi, bir şekilde duy-

guların ahlâkla ilişkisi üzerinde durur. Fakat duy-
guculuk için ‘duygular’, ahlâk alanının merkezinde 
yer alır ve her biri ahlâk yargılarının nihai belir-
leyicisidir. ‘Akıl’ belki içinde bulunulan durumu 
muhakeme edip böyle bir durumda hangi eylem 
türlerinin yapılması gerektiğini ayırdedebilir. An-
cak akıl atıldır ve kişiyi eyleme yöneltmez. Dolayı-
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sıyla ahlâk önermeleri ve yargıları sadece duygula-
rın, tutkuların veya eğilimlerin dışavurumudur; ne 
kanıtlanabilir ne de çürütülebilir. Zira olgusal ve 
bilgisel değildir.

Mantıkçı pozitivizmin, her türlü değer yargısı-
nın, bu arada ahlâk yargılarının da olguları değil, 
kişinin duygulanımlarını gösterdiği, bu sebeple bi-
lişsel olmadığı ve sınanamayacağı iddiasının ahlâk 
felsefesindeki yansıması durumundaki duygucu-
luğun en önemli temsilcileri Language, Truth and 
Logic (1936) adlı eseriyle yine bir mantıkçı poziti-
vist olan İngiliz A. J. Ayer ve Ethics and Language 
(1944) adlı eseriyle Amerikalı C. L. Stevenson’dır 
(1908-1979). Ahlâk önermelerinin olgusal olmadı-
ğı için anlamsız olduğunu ve sadece konuşmacının 
duygularını ifade ettiğini, ahlâki olduğu söylenilen 
şeyin, kendisini hiçbir şekilde tanımlamadığını, 
dolayısıyla nesnel özellikleri değil öznel duyguları 
gösterdiğini ileriye süren duyguculuk, bu özellikle-
riyle bilişselci olmayan (non-kognitivist) – öznelci 
(subjektivist) bir teoridir. Bu teoriye göre şayet biri-
si “İşkence kötüdür.” derse bu, sadece o kişinin bu 
eylemi beğenmediği anlamına gelir ve tıpkı “Don-
durma sevmem.” ifadesindeki gibi ne doğrudur ne 
de yanlıştır; zira bu kişi o konuda hissettiklerini 
ifade etmekten fazlasını yapmamaktadır.

Duyguculuk, ahlâkı bir duygu açıklamasına in-
dirgemekle yetinmez, aynı zamanda bu duygu açık-
lamalarının karşıdaki kişiyi ikna etmeye yönelik ol-
duğunu da söyler. Özellikle Stevenson’a göre ahlâki 
ifadelerin en önemli işlevi, karşımızdaki kişilerin 
tutumlarını kendi tutumlarımızla daha fazla uyuşa-
cak şekilde yönlendirmektir; o kişide birtakım duy-
gulanımlar ve tepkiler oluşturmaktır. Stevenson’ın 
duygucu etiği başkalarının duygularını etkilemek 
üzerine kuruluyken Ayer’inki, daha çok kendi duy-
gularımızın ifadesi üzerine kuruludur.

Kural Koyuculuk (Prescriptivism) / 
Ahlâk Mantıkçılığı

Ahlâk felsefesinin temel işlevinin, ‘betimleyici’ 
değil de ‘buyurucu’ yani ‘kural koyucu’ yargılar 
aracılığıyla ne yapmamız gerektiğini bildirmek ol-
duğunu, dolayısıyla ‘olan’dan çok ‘olması gereken’le 
ilgilendiğini savunan kural koyucu etik teorisinin 
kökleri Hume, Kant ve Mill’den Sokrates, Platon 
ve Aristoteles’e kadar uzanır. Fakat bu terim, bu-
günkü anlamıyla İngiliz felsefeci R. M. Hare tara-
fından geliştirilmiştir. Hare geliştirdiği bu teoriyle 

bir yandan, ahlâk önermeleri ve yargılarının sadece 
duygu ve arzuların ifadesi olduğunu ve kişileri ikna 
etme amacı taşıdığını kabul eden ve böylece ahlâk 
felsefesine rasyonel bir temel sağlayamayan duygu-
cu etik teorisini; diğer yandan ahlâk yargılarının ol-
gusal olduğunu ve buyruk niteliğindeki sonuçların 
bu niteliğe sahip olmayan olgusal öncüllerden çıka-
rılabileceğini savunan doğalcı etik teorisini eleştirir. 

R.M. Hare, Sokrates’ten beri filozofların bu 
tür sorular üzerinde düşündüklerini, bunu yapar-
ken de kavramlar hakkında daha net fikirler elde 
ettiklerini söylemektedir. Bir felsefe sorunu, bu 
şekilde ele alınıp incelenmeye elverişli bir sorun-
dur. Bu açıdan ahlâk felsefesinin çözmeye çalıştığı 
sorunlar da ahlâk alanındaki pratik sorunlardır. 
Örneğin ‘hakça’ bir ücret artışının nasıl olması 
gerektiği sorusu, ‘hakça’ kavramının anlamı bilin-
meden çözülemez. Ahlâk felsefesinin konusu işte 
bu tür pratik sorunlar üzerine düşünmektir. ‘Dü-
şünmek’ kavramı önemlidir, zira bizler bir ahlâk 
ikileminde kaldığımızda ne yapmamız gerektiğini 
düşünürüz. Aslında hepimiz bu açıdan bakıldığın-
da ahlâkçıyızdır. Ahlâk filozofu ise bu sorunlara 
özel bir çerçevede yaklaşabilen kişidir; sorulanı 
anlayabilir ve bunu cevaplayabilmek için gerekli 
kanıtları bulabilir. Bu ise artık meta-etik bir et-
kinliktir. Demek ki ahlâk sorunları hakkında daha 
iyi düşünebilmemize yardımcı olmak amacıyla bir 
ahlâk filozofunun yapacağı ilk şey, bu sorunların 
dile getirilişinde kullanılan sözcüklerin anlamları-
nı tespit etmek; ikincisi ise bu sözcükler arasındaki 
mantıksal bağlantıları ortaya çıkarmak ve böylece 
ahlâk alanında rasyonel bir düşüncenin mümkün 
olup olmadığını araştırmaktır. 

Hare’a göre ahlâk sorunları, çözüm bekleyen 
davranış sorunlarıyla ilgilidir. Bunlar dünyayı daha 
yaşanmaz, daha baskıcı ve daha yıkıcı hâle getiren, 
insanları birbirleriyle savaşmaya, hatta öldürmeye 
götüren sorunlardır ve ancak rasyonel ve sonuca 
yönelik tartışmalarla çözülebilir. Fakat filozoflar, 
özellikle de ahlâk filozofları, son zamanlarda bu 
sorunları çözecek fikirler geliştirememiştir. Hare, 
kendi kuramının, bu yetersizlik ve başarısızlıkları 
aşmaya yeterli olduğunu düşünmektedir.  

Hare’ın amaca yönelik, yani pratik sonuçlar elde 
etmeye çalışan bu yaklaşımı, teorisini diğer meta-
etik teorilerinden ayırır ve kendisine normatif etik 
alanına geçiş için bir zemin sağlar. Ona göre bir 
ahlâk filozofu sadece ahlâk kavramlarının anlam-
larını bulmaya çalışmamalı, bu konuda bulduğu 
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rasyonel sonuçları fiili durumlara ve gerçek olayla-
ra da uygulamalıdır. Zira ahlâk fenomeni, kavram 
dünyasında değil gerçek dünyada meydana gelir. Bu 
noktada Hare etiğinin üstünde durduğu iki kavram 
vardır: rasyonellik ve evrenselleştirilebilme. 

Ahlâkın rasyonelliği, ahlâki eylemlerimizin ne-
deninin rasyonel olması anlamına gelir; ahlâki mu-
hakeme rasyonel bir faaliyettir. Dolayısıyla ahlâk 
sorunları hakkında rasyonel bir düşünce geliştir-
mek istiyorsak ahlâk sorularının anlamını kavra-
mamız; bunlara verilen cevapları ve kanıtları, ahlâk 
sözcüklerinin mantıksal yapısında bulmaya çalış-
mamız gerekir. Böylece Hare’a göre etik, özünde 
mantığın bir koludur. Bir ahlâk filozofu için kav-
ramların mantık kurallarına göre çözümlenmesi 
o kadar hayatidir ki Hare, gerçek hayattaki pratik 
sorunların çözümünü, mantıksal çözümleme faali-
yetini bir kenara bırakarak yapabileceğini düşünen 
bir ahlâk filozofunu, bütün aletlerini dükkânında 
bırakarak işe giden bir muslukçuya benzetir. Böyle 
bir muslukçu, işe gittiği evdeki kişilerden daha faz-
la işe yarar değildir.

Evrenselleştirilebilme ise bir somut olay hak-
kında verilen bir ahlâk yargısının, benzer bütün 
olaylar karşısında da verilebilmesidir. Evrenselleş-
tirilebilirlik (universalisability) aslında ahlâk yargı-
larının betimleyici yargılarla paylaştığı bir özellik-
tir. Buna karşılık kural koyuculuk (prescriptivity), 
ahlâk yargılarını betimleyici yargılardan ayırır. Ku-
ral koyuculuk, temel ahlâk yargılarının eylemleri-
miz üzerinde etkisinin olmasıdır. Bu temel ahlâk 
yargılarını benimsiyorsak onlara uygun davranma-
lıyız. Ahlâk yargılarının sahip olduğu bu iki biçim-
sel özellik, ahlâk kanıtlamalarının mantık yoluyla 
yapılabilmesini sağlar. Bu özellikleri de gözönünde 
bulundurularak ahlâk yargıları hakkında üç temel 
sonuca ulaşılabilir: 

1. Ahlâk yargıları kural koyucu dil türündendir. 
2. Diğer kural koyucu yargılardan evrenselleş-

tirilebilir olma özelliğiyle ayrılır. 
3. Bu yargılar arasındaki mantıksal ilişkile-

rin ortaya çıkarılması ahlâkta rasyonelliği 
mümkün kılar.

Hare’in önemi, bir yandan kendisinden önceki 
meta-etik teorilerinin hem eleştirisini hem de sen-
tezini yaparak ayrı bir meta-etik teorisi inşa etmesi; 
diğer yandan teorisinin kural koyuculuk özelliğiy-
le, normatif etik alanına geçiş yapması ve bu alanda 
da rasyonel, evrensel ve pratik sonuçlara yönelikli-

ğe verdiği önemle Kant ile faydacılığı bir potada 
eritmeye çalışmasındadır.

Böylece Hare’in teorisi, çağdaş Anglo-Sak-
son ahlâk felsefesinde, meta-etik alanından tekrar 
normatif etik alanına geçişte bir dönüm noktası 
niteliğindedir. Bundan sonra ahlâk felsefesinin uğ-
raşacağı sorular, içeriğe ilişkin, yani pratik sorular 
olacaktır. Ahlâk filozofundan beklenen, insanlığın 
içinde bulunduğu elverişsiz şartların düzeltilmesi 
için gerekli çözümleri aramasıdır. 

Normatif Etik Teoriler
Her ne kadar XX. yüzyılın büyük bir kısmına 

meta-etik teorileri hâkim olmuş ve ahlâk tartışma-
ları, daha çok ahlâki kavramlar ve yargılar üzerine 
yapılan betimleyici çalışmaların birbirlerine yönelt-
tikleri mantıksal ve dilbilimsel argümanlara dayan-
dırılmışsa da geleneksel etik, normatif bir yaklaşım 
sergilemiştir. Betimleyici çalışmalar, mantıksal ve 
dilbilimsel yaklaşımlar önemli olsa da etik için 
yeterli değildir. Zira tarih boyunca etikten, insan 
varlıklarına, neyin doğru ve neyin yanlış, neyin iyi 
ve kötü olduğuyla, belirli durumlarda, ne yapıp 
ne yapmamaları gerektiğiyle, hayatta hangi nihai 
amaçların peşinden gitmek durumunda oldukla-
rıyla, hayatlarını nasıl sürdürmeleri gerektiğiyle 
ilgili bilgi vermesi; insanların ahlâki eylemleri için 
norm ve düzenleyici ilkeler getirmesi beklenmiştir. 
İşte normatif “nasıl yaşamamız gerektiğini bildiren 
ahlâki ilkeleri araştırır, hayatta nihai ve en yüksek 
değere sahip olan şeylerin neler olduğunu tartışır, âdil 
bir toplumun hangi unsurları içermesi gerektiğini 
mütalaa eder, bir insanı ahlâken iyi kılan şeyin neler 
olduğunu sorgular.” (Cevizci, 2000: 7)

Bu tür bir yaklaşıma sahip normatif etik teori-
lerinin en önemlileri, Kantçı etik, faydacı etik ve 
erdem etiğidir. Bu etik teorileri, etik tarihi boyunca 
büyük bir kabul görmüş ve çağdaş normatif etik 
tartışmalarını da doğrudan etkilemiştir.

Kant’ın Ödev Etiği
Ünlü Alman filozof Immanuel Kant’ın (1724-

1804) teorisi etik tarihinde bir dönüm noktası 
oluşturur. Karşı çıkanlar da dahil, kendisinden 
sonra etik alanında düşünmüş ve yazmış hemen 
herkes, etik sorunlarını, onun bu alana kazandırdı-
ğı terimlerle tartışmıştır. Dahası, sadece meslekten 
felsefecilerin değil, sıradan insanın bile ahlâktan 
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anladığı hemen hemen Kant’ınkiyle aynıdır. 
Kant’ın bu önemi, eski çağların, içinde bulunduğu 
Aydınlanma çağının ve kendisinden sonraki döne-
min ahlâk anlayışları arasında merkezi bir noktada 
bulunmasından kaynaklanır. Kant’ın özgürlüğe, 
insanın değerine, ahlâki yükümlülüğün temelinin 
Tanrı’ya, herhangi başka bir otoriteye, veya insanın 
arzularına değil akla dayandığına ilişkin görüşleri-
nin etkisi, günümüzde insana yönelik hemen her 
teorik tartışmada hâlâ hissedilmektedir. 

Kant’a göre, insanın bilmesinde biri maddi, 
diğeri biçimsel olmak üzere iki unsur vardır. Bu 
bilme sürecinde beş duyumuzla elde edilen verile-
rin (maddi unsur) yanı sıra aklın ‘a priori’ formları 
da rol oynar. Dolayısıyla duyularımızla elde edilen 
veriler (diğer bir deyişle deneyimlerimiz) salt izle-
nimlerden, izlenimlerin pasif bir algılanmasından 
ibaret değildir; bunları belirli bir düzene sokmamı-
zı ve böylece idrak edebilmemizi sağlayan aklımızın 
‘a priori’ formları, yani kavramlar ve kategorilerdir. 
Ancak bu formlar aracılığıyladır ki bilgimiz rast-
lantı olmaktan çıkıp zorunlu ve geçerli hâle gelir. 
Kavramlar ve kategoriler olmaksızın salt deneyim 
(dolayısıyla duyu verileri) anlamsızdır. Duyu veri-
leri olmaksızın kavramlar boş, kavramlar olmaksı-
zın bu veriler kördür.

Resim 1.1 İmmanuel Kant

Kant’ın bilgi teorisiyle ilgili bu görüşlerinden, 
etiğe dair sonuçlar çıkarılabilir. Kant’a göre dışı-
mızdaki dünya nedensellik ilkesinin geçerli oldu-
ğu bir dünyadır ve deneyimlerimizle elde ettiğimiz 

bilgi işte bu dünyayla sınırlıdır. Fakat bilinebilir 
dünya, sadece bu dünya değildir. İnsan, ahlâkın 
öznesi olan bir varlıktır. Bu, aynı zamanda özgür 
irade sahibi olması demektir. Özgür irade ise do-
ğadaki nedensellik ilkesiyle uyuşmaz. Bağımsızca 
hareket edebilme anlamına gelen özgürlük, doğal 
dünyada görülen bir nitelik değildir. Doğa gayri-
şahsi ve gayriahlâkidir. Ahlâk, doğanın işleyişinden 
bağımsızdır. Dolayısıyla ahlâkı doğanın dışında 
aramalıyız. 

Kant, ahlâk üzerine araştırmasına, sıradan in-
sanın sahip olduğu (sahip olduğunu düşündüğü) 
ahlâk bilincinden başlar. Kant’ın analiz nesnesi işte 
bu ahlâk bilincidir. Kant’ın, sıradan insanın ahlâk 
bilincinde bulduğu ve ahlâklılığın temeli olarak 
gördüğü şey ‘iyi niyet’tir. 

Kant’a göre yeryüzünde kendi başına, mutlak 
ve koşulsuz olarak iyi olan tek bir şey vardır, o da 
‘iyi niyet’tir. Kendisinden önceki bir çok filozofun 
‘iyi’ olarak kabul ettiği, doğru düşünme, karak-
ter erdemleri, sağlık, başarı, zenginlik, onur vb. 
değerlerin hiç biri, ‘iyi niyet’ gibi kendi başına, 
mutlak ve koşulsuz olarak iyi değildir. Çünkü bu 
değerler iyi bir niyet tarafından yönlendirilmedik-
lerinde değer ifade etmezler; hatta kötü sonuçlar 
bile doğurabilirler. 

Kant burada, insan hayatına bir amaç belir-
leyen, ahlâklı eylemin de işte bu amaca ulaştıran 
eylem olduğunu iddia eden ahlâk anlayışlarını eleş-
tirmektedir. ‘İyi’, bir başka değere ulaşmak için ‘ya-
rarlı’ olan araç olarak iyi ve kendisi bir değer olan 
‘kendinde iyi’, yani amaç olarak iyi olmak üzere iki 
türlüdür. Kant’a göre ‘iyi niyet’ işte böyle bir iyi, 
‘kendinde iyi’, ‘kendi başına iyi’dir. Bu bağlamda 
Kant’ın asıl eleştirdiği, mutluluğu nihai amaç ola-
rak gören hazcı, yararcı ve mutlulukçu ahlâk anla-
yışlarıdır. Şayet ahlâklılık, mutlulukla ilgili bir şey 
olsaydı bizler tıpkı hayvanlar gibi, güdü ve eğilim-
lerimizi takip etmek suretiyle doğal ihtiyaçlarımızı 
tatmin eder ve böylece mutluluğa ulaşırdık. Ancak 
böyle bir durumda ahlâklı olma özelliği sadece in-
sanlara has bir özellik olmaktan çıkardı. Dolayısıy-
la mutluluğu, ahlâkın nihai amacı olarak görmek, 
insanı toplu hâlde yaşayan hayvan olarak kabul et-
mekten başka bir şey değildir. 

‘İyi niyet’ kavramını daha fazla aydınlatmak ve 
onun yapısını anlayabilmek için Kant ‘ödev’ kav-
ramına başvurur. Kant’a göre bir eylem, salt ‘ödev’ 
olduğu için yapılıyorsa eylemi belirleyen neden 
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herhangi bir dürtü, eğilim değil de ‘ödev’ duygusuysa ancak ahlâklı olabilir. Dolayısıyla ‘iyi niyet’, ödevini 
bilen ve ona uygun eylemde bulunan, diğer bir deyişle pratik aklın buyruklarına tabi olan, onları gerçek-
leştirmeye çalışan iradeden doğar. ‘Ödev’den kaynaklanan bir eylem ise ancak yasaya, yani ‘ahlâk yasası’na 
duyulan saygı ile gerçekleştirilen eylemdir. “Ödev de bir eylemin, zorunlu olarak, yasa karşısındaki say-
gıdan doğmasıdır.” ‘Ahlâk yasası’ insana ahlâklı bir varlık olarak değerini kazandıran ve Kant’ı her zaman 
heyecanlandıran şeydir:

“İki şey, üzerlerine sık sık eğilip düşünülürse, insanın ruhsal yapısını hep yeni, hep artan bir hayranlık ve korkunç 
saygıyla dolduruyor: üzerimdeki yıldızlı gök ve içimdeki ahlâk yasası.” (Kant, 1999:174).

İnsana anlam ve değerini kazandıran bu ahlâk yasasının özelliği, tutarlılığı ve evrenselliğidir. Tıpkı doğa 
yasası gibi ahlâk yasası da herkes için geçerli genel bir yasadır. Fakat doğa yasasından bir noktada ayrılır: 
Ahlâk yasasının zorunluluğu doğa yasasınınki gibi değildir. Buradaki zorunluluk, bir eylemin doğrudan 
doğruya akla uygun olarak gerekli olmasıdır. İşte bu sebeple sadece akla sahip bir varlık, tamamen nesnel 
gerekçelerle bu yasaya uymak durumundadır. Dolayısıyla bir eylemin ahlâk açısından ‘iyi’ olması, ‘ahlâk 
yasası’na uygun gerçekleşmesine bağlıdır. Şayet bir eylemin ahlâklı olup olmaması bir yasaya değil de ira-
denin amacına bağlı olsaydı, ‘iyi’ ve ‘kötü’nün ne olduğu ancak deney yoluyla bilinebilirdi. O zaman da 
bu iki kavram ‘hoş’ ve ‘hoş olmayan’ kavramlarıyla açıklanırdı. Hâlbuki ‘haz’ ve ‘acı’ fiziksel olan, ‘ahlâk 
yasası’nca belirlenen irademiz ise ahlâki olan için ölçüttür. Demek ki, bir eylemin ahlâk açısından değeri, 
fiili veya tasarlanmış sonucuna göre değil, eylemi gerçekleştirenin, eylemine temel aldığı ilkeye göre belir-
lenir. 

‘İyi’nin ‘iyi niyet’e bağlanmasının sonucu ise şudur: 

“İyi, bir yasa değil, buyuran ya da buyurulan bir şey değil, ancak insanın değerini koruma buyruğunu -aklın 
kendi kendine koyduğu bu yasayı- gerçekleştirmeyi istemektir. Bunun dışında herşey, ancak buna göre -böyle bir 
istemeye göre- değerli veya değersiz, iyi veya kötü olur.” (Kuçuradi 1998:86)

Bir eylemin ahlâk açısından iyi olmasını, iradenin doğrudan doğruya ahlâk yasası tarafından belir-
lenmesine bağlayan Kant, iradeyi belirlemesi gereken bu yasanın nasıl olması gerektiğini bulmaya çalışır. 
İnsanın varlık yapısı, duyulur doğa tarafından da belirlendiği için, ahlâk yasası insan için bir buyruk (impe-
ratif ) şeklinde kendini gösterir. Doğa yasaları buyruk olamazken, pratik yasalar daima buyruk şeklindedir. 
Her buyurulan eylem, ya ulaşılması istenen bir amaç bakımından ‘iyi’dir ya da ‘kendi başına iyi’dir. İlk 
durumda eylem, söz konusu amaç için bir araçtır ve bu niteliğiyle sadece yararlıdır. Diğer durumda ise bir 
araç değil, kendisi bir amaçtır ve bu niteliğiyle gerçek anlamda iyidir. Demek ki pratik yasaların konusu 
ya yararlı eylemler ya da iyi eylemlerdir. Buna bağlı olarak buyruklar da iki türlüdür. Bunlardan ilki yararlı 
eylemi isteyen buyruklar, yani koşullu (hipotetik) buyruklardır. Zira bunlar bir amaç tarafından belirlen-
miştir. Diğeri ise iyi eylemi isteyen buyruklar, yani koşulsuz (kategorik) buyruklardır. Zira bunlar herhangi 
bir amaçtan bağımsız, hangi durumda olursa olsun geçerli olan buyruklardır. 

Bir amaç için araç olan 
‘iyi’yi ister: 
''Muhtaca yardım 
etmelisin ki 
toplum nezdinde
 iyi vatandaş olasın.”

Koşullu Buyruk
(Hipotetik İmperatif)

Koşulsuz Buyruk 
(Kategorik İmperatif)

Değerin kendisi için ‘iyi’
 olanı ister: 
“Muhtaca yardım 
etmelisin, zira muhtaca 
yardım etmek gerekir.”

Kant’ta 
Buyruk 
Türleri

Şekil 1.2 Kant’ta Buyruk Türleri
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Bir amaca ulaşmak isteyenin o amaca götüren 
araçları da isteyeceğini dile getiren ‘en yüksek iyi’ 
ilkesine dayalı koşullu buyruk (hipotetik impera-
tif ), öznel ve koşullu olduğundan, ahlâklılık için 
gerekli nesnelliği sağlayamaz. Buna karşılık, ko-
şulsuz buyruk (kategorik imperatif ), herhangi bir 
amacın aracı olan eylemi değil, sadece kendisi için 
kabul edilmiş bir eylemi gerçekleştirmeyi öngördü-
ğünden, koşullara bağlı olmayan, mutlak ve koşul-
suz bir geçerliliğe sahip buyruktur. 

Her zaman bir koşula bağlı ve herhangi bir 
amacı ve bu amaca ulaşmak için gerekli aracı iste-
meyi emreden koşullu buyruğa karşılık, koşulsuz 
buyruk, koşul olarak hiçbir amaç ileriye sürmeksi-
zin, eylemimin dayandığı ilkenin (maksim) genel 
bir yasaya, ahlâk yasasına uygunluğunu emreder. 
Dolayısıyla bu buyruk, anlamını doğrudan doğru-
ya kendi içerisinde taşır ve bu sebeple biricik, tek 
bir buyruktur:

“[M]aksimimin aynı zamanda genel bir yasa 
olmasını isteyebileceğim şekilden başka türlü hiç 
davranmamalıyım.” (Kant, 2002:17)

Burada ‘maksim’, aklın, o eylemi gerçekleştiren 
kişinin içinde bulunduğu koşullara göre belirlediği 
kuraldır; kişinin eylemine temel oluşturan ilkedir. 
Dolayısıyla sadece kişi için geçerlidir. Buna karşılık 
‘yasa’ (ahlâk yasası), bütün akıllı varlıklar için ge-
çerli nesnel ilkedir; kendisine göre eylemde bulu-
nulması gereken ilke, yani buyruktur. 

Salt formel bir ilke olan koşulsuz buyruk, ma-
tematikteki doğrular gibi kendi kendisiyle tutarlı 
ve çelişkiden bağışık, evrenselleştirilebilir olma-
lıdır. Kişi en temel ahlâk yasası olan bu buyruğa 
göre karar vermek zorunda kaldığı her durumda şu 
soruları sormalıdır: “Eylemimin temelinde yer alan 
bu ilkenin (maksim) mahiyeti nedir?” ve “Bu ilke 
bütün insanların kendisine uyacakları evrensel bir 
ahlâk kuralı olabilir mi?”.

Kant’ın ‘ahlâk yasası’ ve ‘kategorik imperatif ”in 
bir diğer formülasyonu da şöyledir:

“[İ]nsan ve genel olarak her akıl sahibi varlık, şu 
veya bu isteme için rastgele kullanılacak sırf bir 
araç olarak değil, kendisi bir amaç olarak vardır; 
ve gerek kendine gerekse başka akıl sahibi varlık-
lara yönelen bütün eylemlerinde hep aynı zaman-
da amaç olarak görülmelidir.” (Kant, 2002:45)

Kant için insan herhangi bir amaç için kullanı-
lacak araç değildir; kendisi bir amaçtır. İnsanın akıl 
sahibi bir varlık olması, ona hem genel geçer bir 
yasa sağlar, hem de bir yükümlülük getirir: Kendisi 
bir amaç olan insan, kendisine ve başkalarına karşı 
eylemlerinde daima amaç olma durumunu koru-
mak zorundadır. Bu, insanın kendisini de başka-
larını da araç olarak görmemesi gerektiğine, diğer 
bir deyişle insanın değerli olduğuna işaret eder. İn-
sanın değerliliği ise ahlâklı eyleme olanağına sahip 
olması demektir. Kişi bu olanağıyla, gerektiğinde, 
doğada var olan nedenselliği kırabilir. Ödev söz 
konusu olduğunda mutluluğu hesaba katmayabi-
lir. İşte insanı insan kılan bu olanağıdır ve insan 
gerektiğinde bu olanağını kullanabilir. 

Buradan bir başka kavram daha ortaya çıkar: 
irade özgürlüğü. İrade özgürlüğü, ahlâklılığın ön-
koşuludur. Şayet bütün eylemler doğa yasaları ta-
rafından belirlenmiş olsaydı ahlâki seçim ve bunun 
sonucunda sorumluluk söz konusu olmaz, böylece 
ahlâki değerlendirmenin bir anlamı kalmazdı. Oysa 
‘gereklilik’, ‘yapabilmeyi’ de içerir. Ahlâkça doğru 
eylemi yapma yükümlülüğü varsa, bu eylemi yapa-
bilme imkânı da olmalıdır. Fakat ‘irade özgürlüğü’ 
bilimsel olarak ispatlanamaz, zira bilim alanında 
evrensel bir determinizm vardır. Bu durum Kant’ın 
bilim ile ahlâkı tamamen birbirinden ayırmasını 
sağlar. Etik, bilimden türetilemez; değer olgudan 
çıkartılamaz. Bilimsel araştırmanın nesnesi olarak 
insan biyoloji ve psikolojinin yasalarına tabidir. Fa-
kat bu hâliyle özgür değildir; doğal nedensellik ya-
salarınca, yani kendi dışındaki nedenler tarafından 
belirlenmiştir. Buna karşılık ahlâkın nesnesi olarak 
insan, pratik aklın buyruklarına uyup uymamakta 
serbest olduğu için özgürdür. Demek ki bir yönüy-
le insanın, fenomenlerden oluşan deneyim dünya-
sına, diğer yönüyle de salt akılla kavranabilen nu-
menal dünyaya ait olduğu söylenebilir. İnsan, işte 
bu nunemal dünyada irâde sahibi özgür bir varlık 
olarak karşımıza çıkar. İnsanın özgür olması, duyu-
lur dünyada, yani fenomenal varlık alanında geçerli 
olan neden-sonuç zincirinin belirleyiciliğinden ba-
ğımsız olması demektir. Doğanın hem içinde hem 
de dışında varolan bir canlı olarak iki boyutlu insan 
anlayışı Kant’a insanın özgürlüğünü ve ahlâklılığını 
güvence altına alma imkânı sunar.

Kant’ın etiği için son olarak şu söylenebilir: 
Kant, dikkatini insan eylemlerine yöneltmiştir. 
Üzerinde durduğu şey “Ne yapmalıyım?” sorusu-
dur. Eylemlerimiz için temel olacak ilkeleri tespit 
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etmeye çalışan Kant, bunu, Platon, Aristoteles ve 
Hristiyan etiğindeki gibi insanın dışındaki nesnel 
bir iyi kavramından hareketle yapmaz. Fakat insa-
nın sahip olduğu arzu, tutku, tercih ve bir toplum-
da genel kabul görmüş inançların belirlediği öznel 
bir iyi kavramına da başvurmaz. Ahlâkı ne gerçek-
çi, ne teolojik çerçeveler içerisinde, ne de duygu 
ve inançların rastlantısal uzlaşımı olarak izah eder; 
ortaya attığı sistemin merkezinde aklın işleyiş me-
kanizması bulunur.  

Faydacı Etik
Faydacılığın ilham kaynağı Epikuros ve diğer 

ilkçağ hazcılarıdır. Başta Hobbes’un egoist ve do-
ğalcı ahlâkı olmak üzere, XVIII. yüzyılın  ahlâk 
duyusu öğretisi (özellikle Hutcheson), Hume’un 
duygudaşlık ahlâkı ve Fransız Aydınlanması’nın 
(özellikle Helvetius) etkisi altında kalarak, ahlâk 
felsefesi tarihinin en uzun soluklu geleneklerin-
den birini oluşturan faydacılık, Jeremy Bentham  
(1748-1832) tarafından sistemleştirilmiş ve John 
Stuart Mill (1806-1873) eliyle en gelişmiş biçimi-
ne ulaştırılmıştır. XX. yy etik tartışmalarında Kant-
çı etikle birlikte adı en çok zikredilen normatif etik 
teorilerinden birisi de faydacılıktır.

Aslında bireyin hazzı ve mutluluğuna önem 
veren ilkçağ hazcılığının, toplumun genel mutlu-
luğunu da gözeten bir versiyonu olan faydacılık, 
Kant’tan Nietzsche’ye kadarki dönem içersinde 
ortaya çıkmış Alman idealist felsefe geleneğinden 
hiçbir şekilde etkilenmeyen İngiliz felsefesinin ti-
pik bir örneğidir. Söz konusu özelliğiyle bilgi teo-
risi açısından XVII. ve XVIII. yy. İngiliz ampirist 
geleneğinden etkilenmiş, bu geleneğin kabul ettiği 
esasları, ahlâk ve hukuk alanına uygulamıştır. Buna 
göre insan bilgisi, duyumların zihindeki yansıma-
sından, zaman ve mekânda birbirleriyle ilişkisinden 
doğan fikirlerden oluşur. Dolayısıyla doğru bilgiye 
ulaşmak için sadece dış dünyanın insan duygula-
rında meydana getirdiği etkilerin gözlenmesi gere-
kir. Bu tarz bir gözlem sonucunda söz konusu etki-
lerin arzu edilen ve edilmeyen olmak üzere iki türlü 
olduğu görülebilir. İnsan, doğası gereği kendisine 
acı veren şeylerden kaçınır; haz verenlere yönelir. 
Haz veren şeyleri acı verenlere tercih eder. Bu ka-
bulün ahlâk açısından sonucu ise haz doğuran ey-
lemlerin ahlâkça ‘iyi’ veya ‘doğru’, acı doğuranların 
ise ‘kötü’ veya ‘yanlış’ olduğudur.

Faydacılık, tamamen pratiğe yönelik bir teori 
olduğu için asıl etkisini felsefe alanında değil de 
siyaset alanında göstermiştir. Faydacı düşünürle-
re, başta hukuk olmak üzere hemen hemen bütün 
toplumsal alanlarda gerçekleştirmek istedikleri re-
formlar sebebiyle “Felsefi Radikaller” [Philosophi-
cal Radicals] adı verilmiştir. Faydacılık, bir bakıma 
manifestosu sayılan “en fazla sayıda insanın azami 
mutluluğunu gerçekleştirmek” deyişiyle, Malthus, 
Ricardo ve Adam Smith gibi o dönemin ünlü eko-
nomistleri üzerinde de etkili olmuş ve bu sebeple 
XVII. yy.’dan itibaren güç kazanan kapitalizmin 
etik görüşü olarak değerlendirilmiş, piyasa ekono-
misiyle arasında kavramsal ve tarihsel ilişkiler bu-
lunduğuna dikkat çekilmiştir.

Jeremy Bentham
Bentham’ın önemi, isim babası sayılan faydacı-

lığın ana ilkelerini belirlemiş ve onu sistemleştir-
miş, İngiliz düşünce tarihinde ilk defa felsefi bir 
okul kurmuş olmasından kaynaklanır. Bentham’ın 
geliştirdiği teori XVIII. yüzyılın  soyut ve metafizik 
teorilerine karşı bir tepkidir. ‘Rasyonalizm’e karşı 
‘ampirizm’i, ‘idealizm’e karşı ‘materyalizm’i ve ‘a 
priori’ olana karşı ‘a posteriori’ olanı savunan Bent-
ham, bu yönüyle doğal hukuk okulu taraftarlarınca 
da şiddetle eleştirilmiştir.

Bentham temel düşüncelerini Principles of Mo-
rals and Legislation (1789) isimli eserinde ortaya 
koymuştur. Geliştirdiği sistem mantıkça tutarlı, 
açık ve seçik, anlaşılmaya müsait bir yapıya sahip-
tir; spekülatif düşünceden çok, tamamen pratiğe 
yöneliktir. Asıl ilgi alanı hukuk olan Bentham, 
ahlâk ve siyasetle ilgilenmeye hukuk aracılığıyla 
başlamıştır.

Ona göre etiğin kullanması gereken biricik 
yöntem gözlem olmalıdır. Gözlemi de fizikteki de-
neye benzeterek Bacon’un fizikte yaptığını etikte 
yapmak istemiştir. Bentham faydacılığın amacının 
insan psikolojisiyle ilgili şu gerçeğin ortaya çıkarıl-
ması olduğunu ileriye sürer: 

“Doğa insanı iki hükmedici efendinin yönetimine 
vermiştir: Acı ve haz. Ne yapacağımızı belirlemek 
kadar, ne yapmamamız gerektiğine işaret etmek 
de sadece onlara düşer.” (Bentham, 1823:791’den 
Cevizci, 2002:195)
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İnsan birtakım arzulara sahiptir ve bunları 
tatmin etmek için çaba sarfeder. İnsan doğasının 
hazza yönelip acıdan kaçtığı şeklindeki Epikurosçu 
görüşü kabul eden Bentham’a göre haz, arzu edi-
lir bedensel duyum, hoşa giden fiziki harekettir. 
Dolayısıyla haz ‘iyi’dir; ondan başka hiçbir şey ‘iyi’ 
değildir. Hazzın kendiliğinden ‘iyi’ olduğunu dü-
şündüğü için Bentham bir hedonist olarak kabul 
edilebilir. Fakat Bentham bununla yetinmez ve in-
sanın doğası gereği hazza yöneldiği şeklindeki psi-
kolojik zorunluluk görüşü ile ahlâki yükümlülüğü 
eşitler. Ona göre bir eylemin ahlâkça ‘iyi’ olması, o 
eylem sonucunda ortaya çıkan hazza bağlıdır; ey-
lemin sonucunda haz ortaya çıkmışsa eylem ‘iyi’, 
acı ortaya çıkmışsa ‘kötü’dür. Burada hazzın nitel 
değil, nicel bir anlamı vardır; hazlar ulvi ve süfli 
hazlar şeklinde değerlendirilemez. Her haz, sade-
ce haz olmak itibarıyla aynı ölçüde ‘iyi’dir ve in-
sanın fiziki arzularının tatmininden başka bir şey 
değildir. Hazza erişmek sadece insanın değil, bütün 
canlıların amacıdır. Bu görüşleriyle insanı hayvan 
derecesine indirmiş gibi gözüken Bentham; insanın 
hayvandan farkını, akıllı bir varlık olduğu için, be-
lirli bir eylemin sonucunda ortaya çıkacak hazzı ve 
acıyı öngörüp ona göre karar verme yetisine sahip 
olması şeklinde izah eder.

Bentham’ın haz hakkındaki düşünceleri, bera-
berinde mutluluk ve fayda kavramlarını da geti-
rir. Ona göre mutluluk, hazza erişmek ve acıdan 
kaçmak veya hazzın acıdan daha fazla olması de-
mektir. İnsana haz veren eylem ise onun menfa-
atine uygun, yani faydalı olan eylemdir. Burada 
Bentham’ın (özellikle Kant’ta görülen), ahlâkı öde-
ve bağlayan görüşlere karşı çıktığı görülmektedir. 
Çünkü Bentham’a göre insanın menfaatine uyma-
yan (faydasız) hiçbir eylem, onun yerine getirmesi 
gereken bir ödev olamaz.

Böylece başta ödev olmak üzere onur, vicdan 
gibi soyut ilkelerin, bir eylemin ahlâkça iyi olup 
olmamasında etkisi yoktur denebilir. Bu tarz ilke-
ler, aslında, bunlara uyarak eylemde bulunduğunu 
düşünen kişinin, acıdan kaçıp hazza ulaşmak iste-
diğini dile getirir. Dolayısıyla faydacı ilkelerin ilk 
biçimlerinden başka bir şey değildir.

Düşüncelerinin temelinde, herkesin kendi 
hazzına yönelik eylemde bulunması şeklinde ego-
ist bir ilke olan Bentham, “Ahlâki bir eylemin iyi 
olabilmesi için, onun mümkün en yüksek sayıda 
insanın azami mutluluğunu meydana getirmesi 
gerekir.” şeklindeki fayda ilkesi aracılığıyla, bireyin 

mutluluğu düşüncesinden, toplumun mutluluğu 
düşüncesine geçer. Fayda ilkesi, hem bireylere hem 
de onları yönetenlere en yüksek hazzı, faydayı ve 
mutluluğu sağlama görevi yüklemektedir. 

Fayda ilkesi, kanıtlanamayan fakat her türlü 
kanıtın kendisinden çıkabildiği, doğruluğu apaçık 
bir ilkedir. Fayda ilkesinin bu özelliği, insan eylem-
lerinin doğruluğu ve yanlışlığını tespit etmede bir 
ölçüt kabul edilmesini sağlar. Buna göre, bir eylemi 
gerçekleştirmeden önce, bu eylemin sonucunda or-
taya çıkacak olası haz ve acıların ayrı ayrı toplam-
larını hesaplamak gerekir. Fakat burada yapılacak 
hesaplamada, söz konusu eylemin bütün insanlar 
üzerinde doğuracağı etki göz önünde bulundurul-
malıdır. Şayet eylemin ortaya çıkaracağı acıların 
toplamı hazlarınkinden daha fazlaysa bu eylem 
ahlâkça ‘kötü’; buna karşılık tersi söz konusuysa 
‘iyi’ bir eylemdir. Haz ve acı toplamı eşitse ‘nötr’ 
bir eylemdir. Bu son durumda insan, doğası gereği 
‘iyi’ye yöneleceği için haz veren eylemi tercih ede-
cektir. İki ayrı eylem eşit hazza yol açıyorsa, bun-
lardan hangisinin tercih edileceği, bu kararı verecek 
insanın kişiliğine bağlıdır.

Bentham, her insanın haz peşinde koştuğunu 
ve kendi menfaatini gözettiğini düşünürken haz 
kavramını herkesin bildiği anlamda kullandığını 
belirtir. Ahlâkın temeli; herkesin bildiği, tecrübe 
ettiği haz ve acılara dayanır. Dolayısıyla bir eyle-
min ahlâkça değeri, gündelik hayatta gerçekleşen 
olaylara, diğer bir deyişle olgulara göre tespit edilir. 
Böylece Bentham, ahlâkı, gözleme dayandırmakla 
‘olması gereken’i ‘olan’dan çıkarmaya çalışmakta-
dır. Burada ‘olan’, insanların haz ve acılarına göre 
yaşadıklarıdır; ‘olması gereken’ ise genel olarak in-
sanların haz ve acılarına göre eylemde bulunmaları 
gerektiğidir.

John Stuart Mill
Mill, faydacı ilkelerin toplum hayatına uygulan-

dığı bir devirde yaşamış; faydacı haleflerinin yanı 
sıra, o dönemde Fransa’da gelişmiş pozitivizmin 
ve İngiltere’de Alman idealizminin takipçisi olan 
Coleridge’in etkisi altında kalmıştır. Gerek bilgi 
teorisi gerekse ahlâk teorisi açısından Bentham’ın 
temel görüşlerini kabul etmekle birlikte, eleştir-
mekten de uzak kalmamıştır. 

Ahlâkla ilgili görüşlerinin yer aldığı Utilitaria-
nism (1861) adlı eserinin ilk sayfalarında ahlâkın 
temeli konusunda ahlâk felsefesi tarihinde iki temel 
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görüşün ortaya çıktığını söyler. Bunlardan birinci-
sine göre ahlâk ilkeleri ‘a priori’, diğerine göreyse ‘a 
posteriori’dir. Kendisi bu görüşlerden ikincisini ka-
bul etmektedir. Bu noktada özellikle Kant’ın üze-
rinde duran Mill, onun ortaya koyduğu sistemin 
önemini teslim etmekle birlikte “Öyle hareket et ki 
hareket prensibin, bütün akli varlıklar tarafından 
bir kanun olarak kabul edilebilsin.” ilkesinin pratik 
ahlâk sorunlarını çözmede yetersiz kaldığını ileri-
ye sürer. Ahlâk ilkelerinin a posteriori olduğunu, 
diğer bir deyişle tecrübe ve gözlemle elde edilece-
ğini savunan Mill, bunun en yüksek ahlâk ilkesi-
nin ispat edilebileceği anlamına gelmediğini söyler. 
Tıpkı Bentham gibi ona göre de fayda ilkesi ispat-
lanamaz. Bu ilke diğer ilkelerin ispatlanması için 
kullanılacak temel niteliğindedir. Bu görüşünü şu 
benzetme üzerinden dile getirir: Belki müziğin haz 
verdiği, dolayısıyla iyi olduğu ispatlanabilir ama 
hazzın iyi olduğu ispatlanamaz.

Mill’e göre hayatın yegâne amacı yani summum 
bonum (en yüksek iyi), mutluluktur. Sadece mutlu-
luk, kendisi için arzu edilir.

Etiğin yöntemini gözleme dayandıran Mill; bu 
sonuca, gündelik tecrübelerden hareket edilerek 
kolaylıkla ulaşılabileceğini söyler. Bir şeyin görüle-
bilirliği onu görmekle, işitilebilirliği onu işitmekle 
anlaşılabiliyorsa mutluluğun arzu edilebilir bir şey 
olduğu da onun arzu edilmesinden anlaşılabilir. 
Bentham gibi Mill de burada, insanların arzu et-
melerine bakarak, mutluluğun arzu edilmesi gere-
ken bir şey olduğunu iddia etmekte, ‘olan’dan ‘ol-
ması gereken’i çıkarmaya çalışmaktadır.

‘Fayda’ kavramı Mill için de, Bentham’da ol-
duğu gibi, ‘iyi’ ve ‘kötü’nün tek ölçütüdür. İnsan 
eylemlerinin amacı faydadır. Dolayısıyla ahlâkın 
temel ölçütü de zorunlu olarak fayda olacaktır. Bir 
eylemin ahlâk açısından değeri, getirdiği faydaya 
bağlıdır. ‘İyi’ eylem, fayda getiren eylemdir ve sonu-
cunda mutluluğa yol açar. Böylece Mill’de de ‘fayda’ 
ve ‘mutluluk’ kavramları bir arada anılır.  

Mill’e göre mutluluk haz ile, mutsuzluk ise acı 
ile özdeştir. Bireyin birbiriyle uyuşmayan arzuları 
arasında bir denge, bir ahenk kurma sanatı olarak 
mutluluk hazla aynı anlama gelir. Çünkü bu ahen-
gin sağlanması insana haz verecektir; mutluluğun 
haz dışında bir ölçütü yoktur. Bentham ve diğer 
faydacılar gibi Mill de ahlâkın temel ilkesini haz 
olarak görür. Bununla birlikte hazcılığın babası sa-
yılan Epiküros’un yanlış anlaşıldığını iddia etmek-

tedir. Mill’e göre Epiküros’un hazcılığı, sanıldığı 
gibi ilkel hazların kölesi olmak değildir. Hakiki an-
lamda bir hazcılık, insanın mutluluğu ile bir hay-
vanın mutluluğunu birbirinden ayırır. Basit hazlar 
insanı sadece basit hedeflere götürür. Buna karşı-
lık, yüksek hazlar yüksek hedeflere götürür. İnsan 
sosyal bir varlık olduğu ve bir kültür ortamında 
yaşadığı için, söz konusu bu yüksek hazların pe-
şinden gitmelidir. Dolayısıyla hazlar, niteliklerine 
göre bir sıralamaya tâbidir ve entelektüel, estetik ve 
ahlâki ihtiyaçların tatminine yönelik yüksek hazlar, 
sadece hayvani içgüdülerin tatminine yönelik aşağı 
hazlara tercih edilmelidir. Bununla birlikte Mill, 
mutluluğun yanısıra erdemin de kendi başına arzu 
edilen bir şey olduğunu ileriye sürmektedir. Erde-
min mutluluk için bir vasıta olması, kendi başına 
arzu edilen bir şey olmasına engel değildir.  

Buradan da anlaşılacağı üzere Mill, Bentham’ın 
faydacılığını, insanı hayvandan ayıracak bir ölçüt 
veremediği, böylece hem fayda hem de en fazla sa-
yıda insanın mutluluğu ilkelerine uygun olmadığı 
gerekçeleriyle eleştirmiş; burada gördüğü eksikliği 
giderecek nitelikte bir faydacılık geliştirmek iste-
miştir. Bu amaçla daha toplumsal nitelikli bir etik 
geliştirmeye çalışmış, ahlâk alanında geçerli olacak 
ilkelerin sadece bireyden hareketle, bireyin akla 
dayalı özerkliği göz önünde tutularak geliştirileme-
yeceğini savunmuş, bireyle toplum arasında daha 
dengeli bir ilişkinin kurulması için çözüm aramıştır. 

Erdem Etiği
Çağdaş ahlâk felsefesi iki temel eğilim göster-

mektedir. Bunların ilki, faydacılık ile Kantçılık 
arasında, özellikle XX. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren daha da belirginleşen çatışmayı giderme-
yi önceleyen bir yaklaşımı ifade eder. Diğeri ise ya 
teorik sorunlara hiç değinmeksizin sadece pratik 
tartışmalara odaklanan bir tavır sergiler. “Pratik 
etik” ismi verilen ikinci eğilime dair açıklamalar 
önümüzdeki ünitelerde yer alacaktır.

Her iki eğilimde de ortak olan ve dikkati çe-
ken özellik, bu tartışmaların hiç birinde karakter 
kavramına yer verilmemesidir. Erdem etiği, işte bu 
eksikliğin farkına varmış ve ahlâk felsefesinin ama-
cını, değişik karakter özelliklerinin ahlâk üzerinde-
ki etkilerini araştırmak olarak belirlemiştir.

Hemen hemen her etik teorisi bir şekilde er-
demden bahseder. Fakat erdem teorisini, diğer etik 
teorilerinden ayıran nokta; erdeme merkezi bir yer 
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vermesi ve eylemi değil, kişinin kendisini, daha 
doğru bir ifadeyle karakterini değerlendirmeyi, 
çözümlemelerinin temeline koymasıdır. Bu, etiğin 
temel sorusunun değişmesine yol açar. Nitekim 
diğer normatif etik teorilerinden farklı olarak er-
dem etiğinin temel sorusu “Ne yapmalıyım?” de-
ğil “Nasıl yaşamalıyım?”, bir başka deyişle “Nasıl 
biri olmalıyım?”dır. Bu sorulara verilen cevap ise 
kısaca “Erdemli yaşamalıyım.” veya “Erdemli biri 
olmalıyım.” şeklinde karşımıza çıkar. Dolayısıyla 
erdem etiği, ahlâk alanında genel ilke veya kural-
ların geçersiz olduğunu, en azından çok önemli 
olmadığını savunur. Önemli olan kişinin karakter 
özellikleridir; bunlar da birtakım ilke ve kurallarla 
açıklanamaz. 

Klasik Erdem Etiği: Aristoteles
Aristoteles’in erdemlere dayalı etik teorisi en 

kapsamlı şekilde Nikomakhos’a Etik isimli eserin-
de yer alır. Aristoteles’e göre:

“[h]er sanat ve araştırmanın, aynı şekilde her ey-
lem ve çabanın bir iyiyi amaçladığı düşünülür. 
Bu nedenle iyi, yerinde bir ifadeyle ‘her şeyin 
amaçladığı şey’ olarak tanımlanmıştır”. (Aristo-
teles, 1976:63)

Aristoteles bu tanımın birtakım zorluklar içer-
diğini görür ve bu eylemlerin amaç edindiği iyiler 
arasında farklılıklar olduğunu söyler. Bazılarının 
yöneldiği amaç, bizzat o eylemin kendisi iken bazı-
larınınki o eylemin sonucunda ortaya çıkan şeydir. 
Şayet amaç, eylemin kendisi değil de sonucunda 
ortaya çıkacak şey ise ortaya çıkan bu sonuç, doğal 
olarak eylemden üstündür. Aynı türden eylemler 
söz konusu ise üstün olanlar diğerlerine tercih edi-
lir. Zira diğer bütün eylemler, üstün olanların ger-
çekleştirilmesine hizmet eder. Şayet eylemlerimizin 
yöneldiği amaçların bir kısmı bizatihi kendisi için, 
diğer bir kısmı ise başka amaçlar için isteniyorsa 
hepsinden üstün bir amacın olması gerekir. Zira 
her şeyi, bir başka şey için isteyemeyiz. Bu bizi, 
sonsuza kadar devam eden bir sürece sokar. İşte di-
ğer tüm amaçlardan veya iyilerden üstün olan bu 
en üstün amaç veya iyi, ‘İyi’nin kendisidir.

Aristoteles’e göre filozoflar arasında, bu iyi-
nin ‘mutluluk’ olduğu konusunda bir anlaşmazlık 
yoktur. Buna karşılık, mutluluğun bizatihi ken-

disinin ne olduğu konusunda farklı görüşler ileri 
sürülmüştür. Örneğin bazıları mutluluğu haz ve-
ren şey ile bazıları para ile bazıları ise makam ve 
mevki ile açıklamak istemiştir. Aristoteles ise en 
yüksek iyi dediği ‘mutluluğun’ bizatihi kendisi-
nin ne olabileceğini araştırır. Madem ki faaliyet-
lerimizin yöneldiği birden fazla amaç vardır ve biz 
bunlardan bir kısmını diğerlerini elde etmede bir 
araç olarak seçeriz, öyleyse bu amaçlardan hiçbi-
risi nihai değildir. Eğer tek bir nihai amaç varsa 
işte bu bizim aradığımız ‘en yüksek iyi’ olabilir. 
Aristoteles’e göre mutluluk, işte bu tür bir nihai 
amaçtır. Zira diğer tüm iyileri veya amaçları, örne-
ğin hazzı, parayı, mevki ve makamı başka amaçlar 
için tercih ederken, mutluluğu sadece kendisi için 
tercih ederiz. Mutluluğun ne olduğu sorusunu, in-
sanın amacının ne olduğu sorusunu cevaplayarak 
bulabiliriz. Nasıl ki herhangi bir meslek veya sanat 
erbabının iyiliği, sahip olduğu bu meslek veya sa-
natın işlevini gerçekleştirmekle kazanılıyorsa aynı 
şey insan için niye geçerli olmasın? Fakat acaba in-
sanın bu tür bir işlevi var mıdır? Diğer bir deyişle 
insan, göz ve el gibi organlarının işlevi dışında bir 
işleve sahip midir? 

İnsan bitkilerle, beslenme ve büyüme gibi or-
tak birtakımözellikleri paylaşır. Fakat bu durum, 
bizim aradığımız işlevin ne olduğunu göstermez. 
Aynı zamanda insan hayvanlarla da duyu sahibi 
olma özelliğini paylaşır. Demek ki bu da bize yar-
dımcı olamaz. İnsana has bir özellik olarak geriye 
sadece akıl sahipliği kalır. Dolayısıyla insanın, salt 
insan olarak işlevi, ruhunun bir akıl ilkesine uygun 
etkinlikler gerçekleştirmesidir. Bir şeyin işlevinin, 
o türden iyi bir şeyin işlevine denk geldiği kabul 
edilebilir. Örneğin bir piyanistin işlevi ile iyi bir 
piyanistin işlevi aynıdır; ikisinin de işlevi iyi pi-
yano çalmaktır. İnsanın insan olarak işlevi ise akla 
uygun hareket etmektir. Bu durumda iyi bir insa-
nın işlevi de bunu doğru bir şekilde yerine getir-
mektir. Her bir işlev, ancak mükemmel bir şekilde 
yerine getirildiğinde, tam ve doğru bir işlevden söz 
edilebilir. Aristoteles’e göre bütün bunlardan çıkan 
sonuç şudur: 

“İnsan için iyi olan, ruhunun erdeme, şayet bir-
den fazla erdem söz konusuysa bunların en iyi ve 
en mükemmeline uygun etkinlikler gerçekleştir-
mesidir”. (Aristoteles, 1976:75-76) 
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Çağdaş Erdem Etiği: Gertrude Elizabeth 
Margaret Anscombe

Erdem etiğini XX. yüzyılda yeniden gündeme 
getiren ilk isim İngiliz felsefeci Elisabeth Anscombe 
(1919-2001) olmuştur. Anscombe, 1958’de yazdı-
ğı “Modern Moral Philosophy” adlı makalesinde, 
çağdaş ahlâk felsefesinde genel kabul görmüş iki 
büyük etik geleneğine de (Faydacılık ve Kantçı-
lık) yoğun eleştiriler yöneltmiş, ahlâk felsefesinin 
günümüzde, ancak Aristoteles’in erdem etiğini ye-
niden gündeme getirmek suretiyle yapılabileceğini 
savunmuştur. 

Resim 2.2 G.E.M. Anscombe

Kaynak: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/d/dd/Younganscombe.jpg

Anscombe söz konusu makalesinde üç tez ile-
riye sürer: 

Günümüzde ahlâk felsefesi yapmak mümkün 
değildir. Çünkü öncelikle, ‘niyet’ veya ‘ödev’ gibi 
ahlâk felsefesinin temel kavramlarını izah edecek 
bir felsefi psikoloji geliştirilmelidir. Ancak ondan 
sonra felsefeciler ahlâk felsefesine yönelebilirler.

Ahlâki ‘yükümlülük’, ahlâki ‘ödev’, ahlâki ‘doğ-
ru’ ve ahlâki ‘yanlış’ gibi kavramlar terk edilmelidir. 
Bu kavramlar, etik tarihinin erken dönemlerinden 
kalma kavramlardır ve bundan böyle varlıklarını 
sürdüremezler; hatta bağlamları dışında kullanıl-
dıkları için zararlıdırlar da. Çünkü bu kavramlar 
‘yasa’yı çağrıştırır; dolayısıyla ancak bir ‘yasa koyu-
cu’ kavramıyla birlikte düşünüldüğünde anlamlı-
dır. Böyle bir ‘yasa’ veya ‘yasa koyucu’ kavramının 

yegâne kaynağı ilâhi olduğu fakat günümüzde çoğu 
kişi Tanrı’ya inanmadığı için bu tarz kavramların 
artık bir anlamı kalmamıştır. Dolayısıyla ‘yüküm-
lülük’ veya ‘ödev’ gibi ‘yasa’ ve ‘yasa koyucu’ düşün-
cesini gerektiren kavramlar, etiğin temeli olamaz. 

Sidgwick’ten günümüze kadar olan dönem içe-
risinde yer alan İngiliz düşünürleri arasında, her 
ne kadar birbirlerine rakip görünseler de  ahlâka 
yaklaşım açısından aslında pek de önemli bir fark 
yoktur. 

Kendisi daha sonra felsefeden çok psikolojiyle 
ilgilenmiş olsa da Anscombe’un bu makalesi, çağ-
daş ahlâk felsefecilerinin önemli bir kesimini etki-
lemiş ve erdem etiğinin yeniden gündeme gelmesi-
ni sağlamıştır.

Kantçı ve faydacı etik teorilerini karşısına alan 
ve bunlara alternatif olarak Eski Yunan’ın, özellikle 
de Aristoteles’in erdem anlayışını öneren bir etik 
teorisi inşa etmeyi amaçlayan modern erdem etiği-
ni, erdemli bir hayat yaşamamız ve eylemlerimizin 
erdeme uygun olması gerektiği görüşünü savunan 
bir etik teorisi şeklinde tanımlamak pek doğru ol-
maz. Zira örneğin Mill de bu görüşü kabul eder 
gözükmektedir. Ona göre de kişi erdemli olmalı-
dır. Böylece insanlığın refahı, mutluluğu en yüksek 
noktaya çıkabilir. Yine Kant da erdemi reddetme-
mektedir; zira eylemlerin erdemli olması ahlâk ya-
sasına uymanın bir yoludur. 

Bu durumda erdem etiğini, erdeme bir şekilde 
yer veren diğer etik teorilerinden ayırmak için bir 
ölçüt bulmak gerekir. Bu öyle bir ölçüt olmalıdır 
ki erdem kavramı, Kantçı veya faydacı olmayan bir 
rasyonel temellendirmeye tabi tutulabilsin. Böyle 
bir temellendirme sonucunda, örneğin doğruyu 
söylemenin gerekliliği, yalan söylemenin ahlâk 
yasasına aykırılığı veya insanlığın genel refahını, 
mutluluğunu azaltması şeklinde değil; sadece bir 
karakter özelliği anlamında dürüstlüğe aykırı ol-
ması şeklinde gerekçelendirilebilir. Erdem kavramı, 
böylece ‘yükümlülük’ gibi, ‘fayda’ gibi, Kantçı ve 
faydacı kavramların yerine geçer; bu kavramlardan 
daha aslidir. Bir erdem etikçisi, en azından, bu tür 
kavramlardan (‘yükümlülük’, ‘ödev’ vb.) oluşan bir 
ahlâk diline ihtiyaç duymaz. 

Modern erdem etiğinin en karakteristik özel-
liği, merkezine deontik veya yükümlülük-temelli 
kavramları değil areatik (erdem-temelli) kavramları 
almasıdır. Bunun sonucunda da kişinin somut ey-
lemlerinden çok, kendisine, bir bütün olarak ha-
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yatına ve karakter yapısına odaklanmasıdır. Buna 
karşılık Kantçılar ve faydacılar için teorilerinin çer-
çevesini, kişilerin eylemleri kadar hatta onlardan 
çok, bir bütün olarak hayatlarını ve karakter yapı-
larını da kapsayacak şekilde genişletmek mümkün 
gözükmemektedir.  

Bu açıdan bakıldığında erdem etiğinin Kantçı 
ve faydacı etiğe göre daha avantajlı olduğu iddia 
edilmektedir. Erdem etiği öncelikle, ahlâkı öznel 
tercihlere veya aklın soyut ilkelerine dayandıran 
diğer modern etik teorilerinin tersine, daha so-
muttur; zira ahlâkın temelini insan doğasında veya 
belirli bir kültürün tarihsel gelişimi içerisinde orta-
ya çıkan olaylarda bulmaya çalışır. Bunun yanısıra 
erdem etiği, sadece bilinçli değil bilinçli olmayan 
nedenleri de göz önüne aldığından insan psikoloji-
ne daha uygundur. Bilinçli ve bilinçsiz bu nedenler 
arasında kişinin değişmeyen karakter özellikleri, 
alışkanlıkları ve uzun süreli hedefleri yer alır. Buna 
karşılık diğer etik teorileri, sadece ilkeler veya ku-
rallar tarafından yönetilen karar verme süreçleri 
üzerinde durur. 

Erdem etiğine göre ahlâk yaşamı eylemlerle sı-
nırlı değildir. Kişinin ne olduğu ve ne olmak iste-
diğine ilişkin beklentileri, amaçları ve beğenileri de 
bu yaşamda rol oynar. Dolayısıyla bunları da içe-
recek bir etik teorisi çok daha bütüncül bir ahlâk 
anlayışı ortaya koyabilir ve kişinin tüm hayatını 
kuşatabilir. Tüm bu unsurları dikkate almaksızın 
kişi, soyut ve genel kuralları kendi hayatına birebir 
uygulayamaz. Aynı zamanda sahip olduğu erdem-
ler olmaksızın, hayatta neyi amaçlaması gerektiğini 
bilemez ve güdülerine karşı koyamaz. 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere erdem 
etikçileri, öncelikle kişinin duygularını ve arzuları-
nı inceler. Ahlâki yargılara varmak için sadece kişi-
nin eyleminin dış görünüşü yeterli olmaz. Bundan 
daha fazlasını, eylemi gerçekleştiren kişinin ne tür 
bir insan olduğunu, o kişinin kendisi hakkında ne 
düşündüğünü ve geçmişteki eylemleriyle ilgili neler 
hissettiğini de incelemek gerekir. 

Erdem etiğinin üzerinde durduğu bir başka 
husus da ahlâki eylemin, onu gerçekleştiren kişi-
nin içinde yaşadığı toplumdan ayrı değerlendiri-
lemeyeceğidir. Kişi, karakterini nasıl şekillendirir? 
Erdem etiği dışındaki etik teorilerinin, karakterin 
oluşumunda rol oynayan toplumsal ve kültürel 
etmenleri dikkate almaması büyük bir eksikliktir. 
Evlenme, çocuk büyütme, dostluk kurma ve iş ha-

yatına girme gibi konular; ahlâki kararların alındığı 
hayati evrelerdir. Doğruluğu veya faydayı ilk sıraya 
alan teoriler, bu evrelerin ahlâk ile ilgili tercihleri 
içermediğini ileriye sürer. Fakat ahlâkın amacı nasıl 
yaşamamız gerektiğine cevap bulmaksa ve bu evre-
ler de nasıl yaşamamız gerektiğiyle yakından ilgi-
liyse bunları göz ardı etmek bizi hatalara sürükler.

Yukarıda bahsedilen temel noktalarda anlaş-
makla birlikte erdem etikçileri, neyin erdem, neyin 
erdem olmadığı konusunda tam bir uzlaşmaya va-
ramamış gözükmektedir. Bunun sebebi erdemlerin 
doğasıdır. Öncelikle erdem olarak nitelendirilebile-
cek özelliklerin her birini ayrı ayrı bütünlüklü bir 
şekilde tanımlayacak kelimeleri, bir dilin haznesi 
içerisinde her zaman bulmak mümkün değildir. 
Ayrıca bu eksikliğin bir sonucu olarak, çoğu zaman 
erdem ile herhangi bir anlık duygu arasında ayrım 
yapabilmek zordur. Örneğin merhametli olmak 
gibi bir erdem, kolaylıkla o an için hissedilen mer-
hamet duygusuyla karıştırılabilir. 

Buna karşılık yine de erdemi, belirli özellikle-
rinden yola çıkarak ve erdem olmayandan farkını 
belirterek tanımlamak mümkündür. Erdem ön-
celikle “ruhun sonradan kazanılmış yetkinliği” 
şeklinde tanımlanabilir. Buradaki yetkinlik, uzun 
süreli ve kalıcıdır. Bir karakter özelliğinin erdem 
kabul edilebilmesi için, kişiyi ölümünden sonra 
bile tanımlayacak bir nitelik olması gerekir. Şüphe-
siz kişiyle ilgili hiçbir nitelik, hakiki anlamda daimi 
olamaz. Ancak erdem, kişinin sahip olduğu nitelik-
ler içerisinde en kalıcı olanıdır ve kişiyi tanımlamak 
konusunda diğerlerinden daha elverişlidir.

Ayrıca erdem, belirli bir zaman ve çaba gerek-
tiren, ancak bu sürecin sonucunda kazanılan bir 
niteliktir. Bu, kişinin erdemin kazanılması konu-
sunda bütünüyle irade sahibi olduğu anlamına gel-
mez. Zaman ve çaba, erdemin kalıcı ve uzun süreli 
olmasında rol oynar ve kişinin kendisinin de bir 
dereceye kadar bu süreçte etkin olduğunu göste-
rir. Böylece o kişinin kimliğinin tanımlanması da 
mümkün olur.

Erdem bir maharet, bir hüner değildir. Belirli 
bir konuda gösterilen hüner, erdem ile kazanılma 
ve uygulanma açısından benzer özelliklere sahip 
olabilir. Aynı zamanda erdemin de daha etkili ola-
bilmesi için hünerle birlikte kazanılması tercih edi-
lebilir. Fakat buna rağmen hüner, erdemin kendili-
ğinden sahip olduğu değere sahip değildir.
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Erdem aynı zamanda güdülenimlerden mey-
dana gelir. Burada güdülenim, belirli bir güdüyle 
hareket etmeye eğilimli olmaktır. Güdünün ken-
disi ise arzu edilen amacın elde edilmesine yönelik 
eylemi başlatan ve yönlendiren duygudur. Güdü, 
sadece uygun koşullarda eyleme yönelten şey ola-
rak tanımlanamaz. Burada ayırdedici unsur, güdü 
tarafından hedeflenmiş amaç ve bunun altında ya-
tan duygudur. Güdü, yönelmiş olduğu amaca ba-
karak tanımlanabilir. 

Burada üzerinde durulması gereken bir başka 
nokta, erdemin başarı ile ilişkisidir. Erdemin gü-
dülerden meydana gelmesi bir amaca yönelik ol-
ması anlamına gelir; bu amaç kişinin iç dünyasıyla 
ilgili olabileceği gibi dış dünyasıyla da ilgili olabi-
lir. Dolayısıyla bir kişiyi erdemli kılan, söz konusu 
güdülerin yönelmiş olduğu amacı gerçekleştirmeye 
uygun yapıda olmasıdır. Örneğin adil bir kişi, kişi-
lerle arasındaki ilişkileri, adil kişilerin arzu ettiği şe-
kilde düzenlemeyi başarabilen kişidir. “Ahlâklılığın 
doğası, sadece belirli şeyleri istemeyi değil, fakat 
bu şeyleri gerçekleştirmeye uygun özneler olmayı 
da içerir.” Güdülerin yönelmiş olduğu amaçların 
gerçekleştirilebilmesi ise belirli bir anlayış gücünü 
gerektirir. Başarı işte bu anlayış gücünü ifade eder.

Demek ki erdem iki temel unsurdan oluşur: 
güdülenim unsuru ve bu unsurun içte veya dışta 
yöneldiği hedefin gerçekleştirilmesi anlamına gelen 
başarı unsuru. Buradan hareketle bir ahlâk felsefe-
sinin iki amacı olduğu söylenebilir. Bu amaçlardan 
ilki, ahlâkın büyük ölçüde iç dünyamızla ilgisini 
tespit etmek ve kişileri, sahip oldukları bu iç dünya-
larında yer alan güdülere bakarak değerlendirmek-
tir. Diğer amaç ise ahlâkın, aynı zamanda dünyayı 
belirli niteliklere sahip bir yer kılmaya yöneldiğini 
göstermektir. Bu da ancak eylemlerimizin, amaçla-
nan hedefleri gerçekleştirmede gösterdiği başarıyla 
mümkündür.

Sonuç olarak erdemle ilgili şöyle bir tanım veri-
lebilir: Erdem, kişinin sahip olduğu kalıcı bir yet-
kinliktir; belirli bir amaca yönlendiren güdülerden 
oluşur ve bu amacı gerçekleştirmede başarılı olmayı 
sağlar.

Değerler Etiği (Fenomenolojik Etik)
Her ne kadar çağdaş Anglo-Sakson ahlâk felsefe-

sinde normatif etik - meta-etik tartışmasının gölgesi 
altında kalmışsa da değer kavramı, etiğin tarihinde 
her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Özellikle 

XX. yüzyılın ilk yarısına hakim olan pozitivist bi-
lim ve bilgi anlayışının ve bu anlayışın ahlâk felse-
fesindeki karşılığı niteliğindeki meta-etiğin, ahlâki 
kavramların olgusal olmaması sebebiyle felsefenin 
dışına çıkarması sonucunda değerlere dayalı bir eti-
ğin de imkânı kalmamıştır. Fakat yine XX. yüzyılın 
ilk yarısında etiği, değerler üzerine kuran yeni teorik 
yaklaşımların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu tür 
bir etiğin kurucuları ve en önemli temsilcileri Max 
Scheler (1874-1928) ve Nicolai Hartmann (1882-
1950)’dır. XIX. yüzyılın  sonunda Edmund Husserl 
(1859-1938) tarafından ortaya konan fenomenolo-
jiden büyük ölçüde esinlenen değerler etiği, feno-
menolojik-ontolojik bir etik teorisidir.

Resim 1.3 Edmund Husserl

Kaynak:  http://www.husserlpage.com/

Normatif etik - meta-etik tasnifinde kolayca 
bir yere oturtulamayacak değerler etiği, her iki etik 
yaklaşıma da uygun görüşlere sahiptir. Dolayısıyla 
normatif etik teorileri arasında ele alsak da bu iki 
kategoriye indirgenemeyecek, bağımsız bir teori ol-
duğuna dikkat çekmek gerekir. 

Kant’ın evrensel ahlâk yasasına dayanan rasyo-
nel-biçimsel ödev etiğinin bir eleştirisi niteliğinde-
ki değerler etiğine, bu sebepten ötürü içerikli değer 
etiği ismi de verilmektedir. Çünkü burada bir ey-
lemin ahlâken doğru olup olmadığı, tamamen bi-
çimsel bir yolla soyut bir ahlâk yasasına uygunluğu 
gözetilerek değil de o eylem aracılığıyla gerçekleşti-
rilen şeye, yani içeriğini oluşturan özelliğe bakarak 
tespit edilmektedir. 
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Bununla birlikte değerler etiği de tıpkı Kant’ın ödev etiği gibi etiğin temel sorununun ahlâken doğru 
eylem olduğunu kabul eder. Fakat Kant’tan farkı, söz konusu bu doğru eylemin tespitinde akıl yoluyla 
bilinebilen evrensel ahlâk yasasını değil de salt akılla kavranamayan birtakımdeğerlere uygunluğu ölçüt 
almasıdır.

Değerler etiğinin Kant’a yönelik en önemli eleştirisi, ahlâkın temeline aklı koymasıdır. Kant’a göre 
ahlâkilik, irade özgürlüğüne sahip akıllı bir varlık olarak insanın kendi kendisine koyduğu evrensel yasa-
ya uygun eylemde bulunması anlamına gelir. Dolayısıyla Kant’ın ahlâkı, aklın ürünü, diğer bir ifadeyle 

aklın bir olgusu kabul ettiği söylenebilir. Değerler etiği Kant’ın irade 
özgürlüğüne yönelik vurgusunu kabul etmekle birlikte bu özgürlüğü, 
evrensel ahlâk yasasına dayandırmasını biçimsel, tamamen içi boş bir 
yaklaşım olmakla itham eder. Zira Kant, istek ve arzuları, heyecanları, 
sevgi ve nefret gibi duygulardan arındırılmış, salt akıl sahibi soyut bir 
bireyi etiğin merkezine koymakla ahlâkiliğin içini boşaltmıştır. Bu tür 
bir etik teori ise kişilere hangi eylemin doğru olduğunu göstermekte 
başarısızdır.

Değerler etiğinin eleştirisinin hedefi aslında Kant’ın insan anla-
yışıdır. İnsan, Kant’ta salt akıl sahibi varlık olarak ele alınır. Hâlbuki 
insanın bir de duygu dünyası vardır. Dolayısıyla “akıl varlığı” oldu-
ğu kadar, hatta ondan daha önce bir “duygu varlığı” olduğu teslim 
edilmelidir. İnsanı öncelikle bir “duygu varlığı” olarak görmenin do-
ğal sonucu, ahlâkı da insanın işte bu yönüyle izah etmektir. Ahlâkı 
duyguların alanı kabul etmek ise değerleri gündeme getirir. Değerler, 
ne duyulara konu olabilir ne de akılla kavranabilir; ancak duygular 
aracılığıyla hissedilir. Daha doğrusu insanda değerleri bilmeyi sağla-
yan özel bir sezgisel bilinç vardır. İnsan eylemlerini yönlendiren âmil, 
faydacıların iddia ettiği gibi haz ve acı gibi duyu verileri veya Kant’ın 
ahlâk yasasında karşımıza çıkan akli birtakımilkeler değil, duygular 
veya sezgiler kanalıyla elde edilen birtakım değerlerin bilgisidir.

Şekil 1.3 Max Scheller’de Değerler Hiyerarşisi

Resim 1.4 Max Scheler

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/
Max_Scheler#/media/File:Scheler_

max.jpg
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Değerler: haz

 alma-acı çekme

Yaşamsal 
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Tinsel Değerler: 
estetik (güzel-çirkin), 
adalet (haklı-haksız), 
bilgi (doğru-yanlış)

Mutlak Değerler:
 kutsal-kutsal olmayan, 

sevgi-nefret, inanç-
inançsızlık

Max Scheler’de 
Değerler

 Hiyerarşisi
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Burada dikkat çeken husus, değerlerin, nesne-
lerde veya insanlarda karşımıza çıkmasına karşın, 
nesnelere veya insanlara ait özellikler olmadığıdır. 
Değerler, kendine özgü bir varlık türüdür. Diğer 
bir deyişle bağımsız bir varlığa sahiptirler. Üstelik, 
tıpkı olgular ve fikirler gibi insanın bilme yetisine 
konu olabilirler. Yani nesneldirler. Değerleri bilme 
yolu ise yukarıda da belirtildiği gibi duyular veya 
akıl değil özel bir biliş türü olan sezgidir. Değerlerin 
bu özelliğini Scheler şu şekilde ifade eder:

“Değer niteliklerinin nesnelerle birlikte değişme-
diği açık. Mavinin üzeri kırmızı renkle boyan-
dığında nasıl mavi kırmızı olmuyorsa, değerler 
ve değer düzeni de, değerin taşıyıcısı değişse dahi 
değişmez.  Madde bu ya da şu sistem için belki 
hem zehirli hem de besleyici olabilir; ama gıda, 
gıda olarak; zehir, zehir olarak kalır. Arkadaşım 
yanlış bir davranışta bulunup beni ele verdi diye 
dostluğun taşıdığı değer yok olmaz.” (Scheler, 
Der Formalismus in der Ethik und die materiale 
Wertethik’ten aktaran Pieper, 1999:211)

Genel anlamda değerler için geçerli olan bu gö-
rüşler kuşkusuz etik değerler için de geçerlidir:

“Nasıl kırmızıyı, fiziksel olarak mevcut bir yüze-
yin üzerini örten, hatta alan gibi ya da hacimli 
bir şey olarak algılamadan da, örneğin bir renk 
tayfının yayılmış ışığı olarak görebiliyorsam; hoş, 
çekici, sevimli ya da dostça, nazik soylu gibi de-
ğerleri nesnelerin ya da insanların özellikleri ol-
duklarını düşünmeden de ilkesel olarak öyle, salt 
değerler olarak algılayabilirim.

Bu, etiğin alanına ait değerler için de geçerlidir. 
Bir insanın ya da bir eylemin ‘kibarca’ ya da 
‘kaba’, ‘cesur’ ya da ‘korkak’, ‘suçsuz’ ya da ‘suçlu’, 
‘iyi’ ya da ‘kötü’ olmasının, bu özelliklerle birlikte 
var edebileceğim kişilerin, süreçlerin ve nesnelerin 
sabit özellikleri olduklarından emin olamayaca-
ğımız gibi, zaten (değerler) de bu özelliklerden 
ibaret değildir. Bazı durumlarda tek bir eylem ya 
da tek bir insan, bu değerlerin özünü kavrama-
mız için yeterlidir.” (Scheler, Der Formalismus in 
der Ethik und die materiale Wertethik’ten akta-
ran Pieper, 1999:210)

Değerlerin duygular aracılığıyla ve kendine 
özgü bir sezgisel bilinçle kavranması, değerleri 
hem kendi başına hem de diğer değerlerle birlikte 
ele almayı gerektirir. Böylece değerler arasında bir 
hiyerarşi ortaya çıkar. Dolayısıya eylemde bulunur-
ken hangi değere öncelik verileceği tespit edilmeli-
dir. Bu anlamda ahlâki eylem, somut bir durumda 
mevcut değerler arasından hiyerarşik olarak daha 
üstte yer alanı gerçekleştiren eylemdir.

Sonuç itibariyle değerler etiği bir yandan değer-
lerin nesnel bir varlığa sahip olduğunu ve bilinebile-
ceğini, etiğin görevinin de bu değerlerin doğru bil-
gisini vererek eylemlerimizi yönlendirmek olduğunu 
söyler. Diğer yandan hem genel anlamda değerlerin 
hem de özel olarak ahlâki değerlerin niteliğine dair 
hayli kapsamlı bir analiz ortaya koyar. Böylece nor-
matif etik - meta-etik tartışmasını çaprazlama kesen 
bir etik yaklaşım geliştirmiş olur.

Öğrenme Çıktısı

Normatif etik kuramları 
arasında ne tür benzerlikler 
vardır?

Normatif etik - Meta-etik 
ayırımının kökeni neye da-
yanır?

2 Günümüzde etik alanında ortaya çıkan teorileri ana hatlarıyla kavrama, bunlar arasındaki 
tartışmaları öğrenip  temel iddialarını sorgulayabilme

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Değerler etiğinin temel gö-
rüşlerini anlatınız.
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Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi ile yapılan bir söyleşi: https://www.sozcu.com.tr/2016/
egitim/prof-ionna-kucuradi-aci-cekmemizin-nedeni-bilgisizlik-1152224/

Yaşamla İlişkilendir

İyilik ve kötülük, etik tarihinin başlangıçtan 
beri en fazla üzerinde durduğu sorunlardandır. 
“İyi ve kötünün kökeni nedir?”, “Kişi, kötü ol-
duğunu bile bile bir eylemde bulunabilir mi?”, 
“İyi ve kötünün bilgisi nasıl elde edilir?”, “İrade 
özgürlüğü ile iyi ve kötü arasında nasıl bir ilişki 
vardır?”, “İnsan irade özgürlüğüne sahip midir?”, 
“Kişi, şayet irade özgürlüğüne sahip değilse o za-
man eylemleri ahlâki açıdan yargılanabilir mi?” 
vb. sorular sadece etiğin değil, teolojinin, meta-
fiziğin, psikolojinin de konuları arasında yer alır. 
Etik tarihinin en önemli filozoflarından biri sa-
yılan Immanuel Kant da iyilik-kötülük sorunu 
üzerinde durmuştur. Örneğin Lizbon depremi 
hakkında yazdığı makalelerde, keza yine felsefe 
tarihinde Tanrı’nın varlığı ile kötülük arasında 
nasıl ilişki kurulacağı, diğer bir ifadeyle bu dün-
yada gerçekleşen kötülüklerin Tanrı’nın adaleti 
ile çelişip çelişmeyeceği sorunu olarak bilinen te-
odise tartışması hakkındaki yazısında iyi ve kötü 

kavramlarını ele almıştır. Etiğe dair kaleme aldığı 
geç dönem antropolojik ve teolojik eserlerinde de 
bu soruna odaklanan Kant, “radikal kötülük” te-
zini geliştirmiştir. Bu teze göre, 

insan doğal olarak doğuştan kötülüğe yatkındır. 
kötülüğe yatkınlık evrenseldir. 
kötülüğün insan doğasındaki kökü kazınamaz.

Kant’ın radikal kötülük tezini ve bu tezin, eti-
ğe dair diğer görüşleriyle çelişip çelişmediğini in-
celeyen bir araştırma için şu makaleye bakılabilir:

Kaynak: Topuz, M. (2017). “Kant’ın Radikal 
Kötülük Tezi”, The Journal of Academic Social 
Science, Yıl: 5, Sayı: 52, s. 503-515.
h t t p : / / w w w. a s o s j o u r n a l . c o m / Ma k a l e -
ler/1785020674_12625%20Metin%20TO-
PUZ.pdf

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

1
Felsefenin en eski alanlarından biri olan 
etiğin temel kavramlarını tanımlayıp belli 
başlı sorunlarını inceleme ve ahlâk ile ilişkisini 
tartışabilme

Bir Felsefe Dalı Olarak Etik
Ahlâk felsefesi olarak da bilinen etik, felsefenin en esik alanla-
rından biridir. Çoğu zaman etik ile ahlâk birbiriyle aynı anlam-
daymış gibi kabul edilir. Hâlbuki ahlâk, belirli bir toplulukta 
kabul gören ve o topluluğun üyelerinin eylemlerinin nasıl ola-
cağını belirleyen, bağlayıcı ve geçerli birtakımdavranış normla-
rıdır. Bu yönüyle ahlâk görelidir ve yer ve zamana göre değiş-
kenlik gösterir. Buna karşılık etik, ahlâk ve ahlâkilik kavramları 
üzerine düşünen, sadece belirli bir somut durumda ne yapılma-
sı gerektiğini değil, genel anlamda geçerliliği olan normların ni-
teliğini soruşturan, iyi-kötü veya doğru-yanlış gibi kavramların 
doğasını sorgulayan bir felsefi düşünme etkinliğidir. 

2
Günümüzde etik alanında ortaya çıkan teorileri 
ana hatlarıyla kavrama, bunlar arasındaki 
tartışmaları öğrenip  temel iddialarını 
sorgulayabilme

Etik Teorileri 
Çağdaş etik teorileri normatif etik ve meta-etik olmak üzere 
kabaca ikiye ayrılır. Her ne kadar bu ayırım, Anglo-Sakson 
düşünce dünyasına dayansa da bugün bütün etik tartışmalar-
da büyük ölçüde kabul görmektedir. Bu ayırıma göre ahlâken 
neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair tutarlı, bütünlüklü ve 
sistematik cevaplar üreten teorik yaklaşımlar normatif etik ka-
tegorisine girerken hangi eylemin doğru veya yanlış olduğunu 
değil de ahlâk alanında kullanılan kavramların dil planında an-
lamını sorgulayan, gündelik yaşamda kullanılan normatif ifa-
deler arasındaki ilişkileri betimlemekle yetinen teoriler ise me-
ta-etik başlığı altında ele alınır. Belli başlı normatif etik teorileri 
Kantçı ödev etiği, faydacılık ve erdem etiğidir. Her ne kadar 
XX. yy.da pek yankı bulamamışsa da klasik etiğin en önemli 
kavramlarından biri olan “değer”e dayanan değerler etiği nor-
matif etik-meta-etik ayırımını ortadan kesen, bir yönüyle nor-
matif etik, diğer yönüyle de meta-etik sayılabilecek son derece 
etkili bir diğer etik teorisidir.



Etiğe Giriş: Kavramlar-Teoriler

28

ne
le

r 
öğ

re
nd

ik
?

1  Etik, felsefenin aşağıdaki alanlarından hangi-
sine girer?

A. Ontoloji
B. Epistemoloji
C. Aksiyoloji
D. Metafizik
E. Estetik

2  Aşağıdakilerden hangisi etiğin etimolojik an-
lamıyla ilişkili değildir?

A. Alışkanlık
B. Gelenek
C. Karakter
D. Huy
E. Cesaret

3  Belirli bir toplumda genel kabul gören davra-
nış normlarına ne ad verilir?

A. Etik
B. Kültür felsefesi
C. Ahlâk felsefesi
D. Ahlâk
E. Ahlâkilik

4  Aşağıdakilerden hangisi ahlâki yargılardan 
biri değildir?

A. Türkiye’de cömert insanlar vardır.
B. Muhtaçlara yardım etmek gerekir.
C. Cesaret iyi bir şeydir.
D. Yalan söylemek kötüdür.
E. İnsan cömert olmalıdır.

5  “Bir ilke, norm, inanç, değere vb. bağlı, is-
tençli davranış”a ne ad verilir?

A. Araçsal akıl
B. Eylem
C. Teorik akıl
D. İlişki
E. Ahlâkilik

6  Aşağıdakilerden hangisi meta-etik teorilerin-
den biri değildir?

A. Duyguculuk
B. Sezgicilik
C. Doğalcılık
D. Kuralkoyuculuk
E. Erdemcilik

7  Aşağıdakilerden hangisi normatif etik teorile-
rinden biri değildir?

A. Ödev etiği
B. Faydacılık
C. Erdem etiği
D. Ahlâk mantıkçılığı
E. Değerler etiği

8  Ahlâken doğru eylemi evrensel ahlâk yasasına 
uygunlukla izah eden etik teorisi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A. Faydacılık
B. Sezgicilik
C. Ödev etiği
D. Erdem etiği
E. Değerler etiği

9  Faydacı etiğe göre ahlâken doğru eylemin tes-
pitinde aşağıdakilerden hangisine bakılmalıdır?

A. Ödeve uygunluğa
B. Değerleri gerçekleştirme kapasitesine
C. Karakter özelliklerine
D. Eylemin sonucunda ortaya çıkan haz ve acıya
E. Mantıksal tutarlılığa

10  Değerler etiğine göre aşağıdakilerden hangisi 
değerlerin özelliklerinden biri değildir?

A. Nesnellik
B. Biçimsellik
C. Evrensellik
D. Bilgi konusu olma
E. Kişilerden bağımsız bir varlığı olma
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Bir Felsefe Dalı Olarak 
Etik” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. C Yanıtınız yanlış ise “Etik Teorileri”  konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “Bir Felsefe Dalı Olarak 
Etik” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. D Yanıtınız yanlış ise “Etik Teorileri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

8. C

Yanıtınız yanlış ise “Bir Felsefe Dalı Olarak 
Etik” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. E Yanıtınız yanlış ise “Etik Teorileri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Bir Felsefe Dalı Olarak 
Etik” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “Bir Felsefe Dalı Olarak 
Etik” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Etik Teorileri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız yanlış ise “Etik Teorileri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

10. B
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Araştır Yanıt
Anahtarı4

Araştır 1

Belirli bir toplulukta genel kabul gören ve o topluluğun eylemlerini yönlen-
dirme gücünü haiz bağlayıcı ve geçerli davranış normlarına “ahlâk” denir. Bu 
anlamda ahlâk, yer ve zamana göre değişkenlik gösterir. Belirli bir yerde ve 
belirli bir zamanda geçerli olan normlar, başka bir yerde veya başka bir zaman-
da geçerliliğini kaybedebilir. Buna karşılık etik, öncelikle bir felsefe dalıdır. 
Dolayısıyla ahlâk felsefesi olarak da kullanılır. Bağlayıcılığı ve geçerliliği göre-
celi olan ahlâka karşılık etiğin, herhangi bir toplulukta kabul gören normlarla 
doğrudan bir ilişkisi yoktur. Hatta bazı görüşlere göre etik, neyin yapılması 
ve neyin yapılmaması gerektiği konusunda hiçbir şey söylemez. En fazla bize 
doğru eylemin ne olduğunu, somut durumlardan bağımsız olarak hangi ey-
lemlerin insanın değerine uygun nitelik taşıdığın gösterir.

Araştır 2

Günümüzde özellikle Anglo-Sakson felsefe dünyasında yaygın kabul edilen 
normatif etik - meta-etik ayırımın temelinde aslında XX. yüzyılın  ilk yarısın-
da felsefi ve bilimsel düşünceye hakim olan mantıkçı pozitivizm  ile analitik 
felsefe yaklaşımının, klasik etik teorilerine yönelik eleştirileri yer alır. Tüm bir 
varlık alanını sadece olgulardan ibaret gören, dolayısıyla tek geçerli ve doğru 
bilginin bilimsel bilgi olduğunu kabul eden mantıkçı pozitivizmin, etiği, fel-
sefenin dışına çıkarması ve böylece etik düşünmeyi neredeyse imkânsız kılma-
sının ardından uzun bir süre olgu cinsinden olmayan iyi-kötü, haklı-haksız, 
güzel-çirkin vb. kavramların ele alındığı etik ve estetik gibi felsefe dallarının 
görece gerilediği söylenebilir. Mantıkçı pozitivizmin bu müdahalesi, genel bir 
felsefi yöntem olarak analitik ve kavramsal düşünmenin ağırlık kazanması, her 
türlü felsefi düşünmenin salt dil analizine indirgenmesi sonucunu doğurmuş-
tur. Bu yaklaşımın etikteki yansıması ise meta-etiktir. Meta-etik teorilerine 
göre etiğin tek gayesi, gündelik ahlâk dilinde yer alan birtakımnormatif ifade-
lerin dil bakımından analizi ve klasik etik teorilerinin temel iddialarının tartı-
şılması, daha doğrusu bir felsefe dalı olarak etiğin imkânının sorgulanmasıdır. 
Buna karşılık XX. yüzyılın  ikinci yarısından itibaren tekrar gündeme gelen 
normatif etik teorileri ise bir yandan meta-etik teorilerinin genel felsefi yak-
laşımını eleştirmeyi, diğer yandan da insanlığın bu yüzyılda karşılaştığı kimi 
hayati meseleleri etik bir bakışla ele almayı ve çözmeyi amaçlayan, bunun için 
de etik tarihine mal olmuş klasik teorileri yeniden yorumlamayı tercih eden, 
kısaca etiğe felsefe içinde tekrar hak ettiği yerin verilmesi gerektiğini savunan 
teorik yaklaşımlardır
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Anahtar Sözcükler: • Meslek • Meslek Ahlâkı • Meslek Etiği • Pratik Etik 

1
Meslek Kavramı
1 Meslek kavramı tanımlayabilme, çalışma, 

iş ve meslek arasındaki farkı anlayabilme, 
meslek kavramının ve meslek türlerinin 
tarihsel gelişiminde ortaya çıkan dönüm 
noktalarına dair fikir sahibi olabilmek 2

Meslek Ahlakı
2 Meslek ahlâkı kavramının modern düşünce 

tarihindeki kaynaklarını öğrenmek, Émile 
Durkheim’ın Meslek Ahlâkı isimli eserinde 
özel bir işlev yüklenen meslek ahlâkı ile 
günümüzde kullanıldığı anlamıyla meslek 
ahlâkı arasında ilişki kurabilmek

Felsefi İnceleme Alanı Olarak Meslek Etiği
3 Etiğin, “felsefi etik” ve “pratik etik” şeklinde 

tasnif edilmesinin ne anlama geldiğini 
kavrama, bir pratik etik türü olanak meslek 
etiğinin soru ve sorunlarını tartışabilecek bir 
bilgi düzeyine sahip olma, çeşitli meslek 
etiklerinin temel konularını örnekleyerek 
öğrenebilmek3
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GİRİŞ
Gün geçmiyor ki yeni bir meslek türü ortaya çık-

masın. Yeni meslekler ortaya çıktıkça meslek yaşamın-
da hem nicel hem de nitel değişimler oluyor; meslekler 
gittikçe daha teknikleşiyor ve karmaşıklaşıyor. İçinde 
yaşadığımız dönem, artık “uzmanlaşma” veya “uzman-
lık” çağı olarak isimlendiriliyor. Her işin bir uzmanı 
var. Bugün bir kişinin diplomasız iş bulması neredey-
se imkânsız. Hatta diploma bile yeterli olmayabiliyor. 
Nitekim sık sık diplomalı işsizlerden bahsediliyor.

Öte yandan hemen hemen her gün bir meslek 
kazası haberi alıyoruz. Mesleki hatalar artıyor. Ama 
daha da önemlisi, bu hatalar gittikçe daha tehlikeli 
bir hâle geliyor. Hem kişinin kendi yaşamına, hem 
toplumun genel düzenine, hem de doğaya karşı te-
lafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açıyor.

Bütün bu olup bitenlerin yanısıra gündelik ko-
nuşmalarımızda “meslek ahlâkı” ve “meslek etiği” 
terimleri daha sık geçiyor. Pek çok meslek grubu, 
kendine özgü ahlâki davranış standartları, etik kod-
lar oluşturuyor ve ilân ediyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Barolar Bir-
liği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli-
ği (TMMOB) ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği 
(TÜRMOB) gibi meslek örgütlerinin açıklamaları, et-
kinlikleri ve kararları, daha önce olmadığı ölçüde sos-
yal ve ekonomik hayat üzerinde etki doğuruyor.

Nihayet bu gelişmeler hukuk sisteminde de kar-
şılık buluyor; pek çok mesleğin icrası ile ilgili yasal 
düzenlemeler yapılıyor. Örneğin “hekimin sorum-
luluğu” ceza kanunlarında yer alıyor, Avukatlık 
Kanunu ve Basın Kanunu gibi kimi meslekler için 
ayrı mevzuatlar çıkarılıyor.

İşte bu ünitede bu ve benzeri gelişmelerin fel-
sefenin bir dalı olan etik açısından taşıdığı önem 
üzerinde duracak, çeşitli meslek etiklerinin orta-
ya çıkmasındaki sebepleri tartışacak ve bu meslek 
etiklerinde ortak olan sorunları ele alacağız.

MESLEK KAVRAMI

Çalışma-İş-Meslek Kavramları 
Her ne kadar gündelik dilde insanların gerçek-

leştirdiği pek çok etkinliğe meslek ismi verilse de 
bir etkinliğin meslek kabul edilebilmesi birtakım 

şartları gerektirir. Dolayısıyla hangi etkinlik tür-
lerinin meslek olduğunu tespit etmek önemlidir. 
Bu tespit, aynı zamanda dersimizin asıl konusunu 
oluşturan meslek etiği kavramının da daha iyi anla-
şılmasını sağlayacaktır.

Meslek ile en çok karıştırılan kavramların ba-
şında iş ve çalışma gelir. Bu sebeple öncelikle bu 
üçü arasındaki farkları görmekte fayda var.

Diğer ikisine göre daha kapsamlı olan çalışma, 
kısaca “insanın fiziksel çevresini değiştirmek için 
gerçekleştirdiği amaçlı bir çaba” şeklinde tanımla-
nabilir (H. Şebnem Seçer, 2007: 1). Bu tanımdan 
hareketle çalışmanın fiziksel ve zihinsel bir etkinlik 
olduğunu söyleyebiliriz. Zira çalışma aracılığıyla 
insan çevresindeki nesneleri dönüştürür, onlara 
kendi bireysel veya toplumsal amaçları doğrulu-
sunda yeni şekiller verir. 

Tarih boyunca çoğunlukla olumsuz bir çağrı-
şımı olan, genelde köleler gibi toplumun alt sı-
nıflarına özgü bir etkinlik kabul edilen çalışma, 
özellikle Sanayi Devrimi sonrasında tam tersine 
olumlu bir anlamda kullanılır olmuştur. Bu yeni 
anlamıyla çalışma, bireylerin olağan yaşamlarını 
sürdürebilmeleri için gerekli mal ve eşyayı satın 
alma aracı olmanın yanısıra, kişisel bir değer ola-
rak da görülür. Çalışmak suretiyle insan, kişisel 
potansiyelini hayata geçirme imkânı bulur. Üste-
lik çalışma, insanın sadece kendisi için değil başka-
ları için de değerli olan mal ve hizmetleri üretme 
gayretinin bir dışavurumudur. Bireye toplumda 
itibar kazandıran, toplumsal işbölümündeki ye-
rini gösteren çalışmanın, bu açıdan bakıldığında 
fiziksel ve zihinsel birtakım beceriler gerektirdiği 
açıktır.

Biraz önce de belirttiğimiz üzere çalışmanın 
önemi ve insan yaşamındaki rolü modern toplum-
larda daha da artmıştır. Bu süreçte aynı zamanda iş 
kavramı da öne çıkmıştır.

İş, kısaca ücret karşılığı gerçekleştirilen çalış-
madır. Örneğin Amerikan İngilizcesi’nde ancak 
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kullanıl-
maya başlanan iş teriminin, “bir ücret için yapılan 
çalışma, ödemeli bir pozisyon ya da istihdam” (H. 
Şebnem Seçer, 2017:4) şeklinde tanımlandığını 
görüyoruz. Daha çok ekonomik bir bakış açısının 
ürünü bu tanımın dışında işi, psikolojik ve sosyolo-
jik yönleri itibariyle ele alan yaklaşımlar da vardır.
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Psikolojik açıdan iş, “bireye toplumda kabul 
edilmiş bir yer, statü ve kendine saygı gibi birtakım 
katkılar sağlayan bir olgu” (Seçer, 2017: 5) olarak 
tanımlanır. Bu şekilde tanımlandığında yukarıda  
incelediğimiz çalışmadan pek de farkı kalmaz.

Sosyolojik anlamda iş, “belirli bir ortamda bulu-
nan teknik ve sosyal eylemler topluluğudur” (Seçer, 
2017: 5). Burada işin, doğal ve toplumsal çevreyi 
dönüştürme özelliği vurgulanmaktadır. Fakat bu 
durumda iş ile iş olmayan arasındaki fark silikleşir. 
Zira doğal ve toplumsal çevreyi dönüştürme gücü-
nü haiz, fakat bizim burada kabul ettiğimiz anlam-
da iş sayılamayacak bir çok insani etkinlik vardır. 

Özellikle toplumsal işbölümünün artması ve 
bunun sonucunda uzmanlaşma dediğimiz olgu-
nun ortaya çıkması, iş ile iş olmayanı ayırmayı da 
zorlaştırmıştır. İşte tam bu noktada meslek kavramı 
gündeme gelir. Nitekim gündelik dilde en çok iş ile 
meslek karıştırılmaktadır. Zira bir kişi meslek sahibi 
olabilir fakat bu, her durumda işi olduğu veya fiilen 
bir işte çalıştığı anlamına gelmez. Keza her iş, aynı 
zamanda bir meslek olmayabilir; iş sahibi herkesin 
mutlaka bir mesleğinin de olduğu söylenemez.

İş ile mesleği birbirinden ayırmada başvurulan en 
yaygın ölçüt, mesleğin, işe göre çok daha sistematik 
bir bilgi ve toplumsallık gerektirmesidir. Bu anlamda 
meslek, aşağı yukarı aynı niteliklere sahip birden çok 
işe verilen ortak isimdir. Sosyal ve ekonomik koşulla-
rın meslek mensupları üzerindeki etkisi, iş sahiplerine 
göre daha fazladır. Diğer bir ifadeyle meslekler, işlere 
oranla daha toplumsaldır. Dolayısıyla mesleğin, kişi-
ye toplumsal itibar, saygınlık ve işe yararlık duygusu 
kazandırdığı kabul edilebilir. Bu açıdan meslek, yuka-
rıda çalışma için söylediğimiz fiziksel becerilerin yanı-
sıra zihinsel becerilere de dayanma özelliğine sahiptir.

Buraya kadar anlatılanlardan hareketle mesleği 
şöyle tanımlayabiliriz:

“[İ]nsanlara yararlı mal ve hizmetler üretmek ve 
bunun karşılığında para kazanmak için yapılan, 
belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve be-
cerilere dayalı, kuralları toplumca belirlenen ve 
etik değerleri kapsayan etkinlikler bütünüdür.” 
(Aydın, 2016, s. 2)

Bu tanımı biraz daha açtığımızda mesleğin te-
mel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

“Bir meslek toplumun kaçınılmaz olan bir ge-
reksinimini karşılar: Örneğin sağlık, adalet, gü-
venlik, eğitim, üretim vb. toplumsal hizmetleri 
karşılayacak mesleklerin varlığı, her toplumun 
vazgeçilmez ihtiyacıdır.” (Aydın, 2016:3)

“Meslek kişinin salt kendi doyumu için değil 
aynı zamanda başkalarının yararı için de ya-
pılan 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 yaşamlarını yönetme becerilerinden 
mutluluk duyar. Bir polis güvenli ve huzurlu bir 
toplum yaşamı için gösterdiği çabalardan dolayı 
insanların mutluluğuna katkıda bulunmuş olur.” 
(Aydın, 2016:3) 

“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, bece-
ri ve tutumları kazanmış olmaları gereklidir. 
Burada meslek elemanı toplum tarafından bir 
‘uzman’ olarak görülmekte ve o hizmette kişiye 
tam bir güven duymaktadır. Örneğin bir doktora 
gittiğimizde onun bu mesleğin gereklerini eksik-
siz ve kusursuz olarak bildiğini kabul ederiz. Bu 
nedenle meslek elemanlarının iyi bir eğitimden 
geçmiş olmaları gereklidir.” (Aydın, 2016:3)

“Meslekler araştırma ve deneylerle geliştirilerek 
zamanla kendine özgü tekniklere sahip olurlar: 
Meslekler de insanlar gibi araştırma ve deneyler 
sonucu belli bir bilgi ve kültür birikimine sahip 
olur. Eğitim yolu ile kuşaktan kuşağa aktarılan 
bu bilgi birikimi zaman içinde mesleğe özgü tek-
niklerin gelişmesine ya da süreç içinde yeni tek-
niklerin keşfedilmesine yol açar.” (Aydın, 2016:4) 

“Meslekler maddi kazanç elde etmek için yapılan 
uğraşlardır: Meslek üyeleri yaşamlarını meslekle-
rinden elde ettikleri yasal gelir ile sürdürürler. An-
cak insanlar sadece para için çalışmazlar. Mesleki 
etkinlikler içerisinde insanlar bir şeyler üreterek 
kapasitelerini kullanma ve geliştirme olanağı bu-
lurlar, bundan haz duyarlar. İşte bu nedenledir ki 
yaşamak için paraya ihtiyacı olmayan insanların 
da bir meslek sahibi olup çalıştıklarını ya da geli-
ri az bir mesleği geliri çok olan bir mesleğe tercih 
ettiklerini görmekteyiz.” (Aydın, 2016:4) 

Ücret karşılığı gerçekleştirilen çalışma, 
ödemeli bir pozisyon ya da istihdam iş 
olarak adlandırılır.
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“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. Örneğin 
hekimlik mesleğinin temel değeri insan yaşamı; 
hukukçuluğun temel değeri adaletin yerine gel-
mesi; öğretmenliğin temel değeri öğrencilerin 
gelişimi; polisliğin temel değeri toplumun güven 
ve huzurunun sağlanmasıdır. Bu temel değerleri 
iyi kavrayan meslek üyeleri mesleklerini icra eder-
ken bunun dışına çıkamazlar ve mesleğin etik il-
kelerine göre davranırlar. Buna uymayan meslek 
elemanları meslektaşları tarafından bazı yaptı-
rımlara çarptırılırlar.” (Aydın, 2016:4) 

Mesleğin temel özelliklerini gördükten sonra 
günümüz toplumlarında etiğin bir alt dalı olarak 
meslek etiğinin ortaya çıkmasına yol açan ekono-
mik, toplumsal ve düşünsel sebepleri anlayabilmek 
için meslek kavramının geçirdiği tarihsel aşamalara 
kısaca göz atmakta fayda var.

Meslek Kavramının Tarihsel Gelişimi 
ve Günümüzde Meslekler 

Toplumsal yapının değişimine paralel şekilde 
meslek kavramı da değişir. Bu değişimde o toplum-
daki işbölümünün niteliği belirleyicidir. Modern 
toplumlar için bu değişim, meslekler açısından çok 
büyük oranda bir çeşitlenme ve buna bağlı ger-
çekleşen uzmanlaşma (profesyonelleşme) yönünde 
olmuştur. Meslekler hem sayıca artmış hem de ni-
telikçe farklılaşmıştır. Bu nicel ve nitel değişimin te-
melinde sanayileşme ve teknolojik ilerleme yer alır.

Uzmanlaşma, birbirinden çok farklı mesleklerin 
ortaya çıkması, hatta belirli bir meslek içerisinde alt 
dalların oluşması, mesleklerin yeni yöntemlerle icra 
edilmesi anlamına gelir. Bu da formel bir meslek 
eğitimine ihtiyaç doğurur. Diğer bir ifadeyle mes-
lekler artık önemli ölçüde diplomalıdır. Diploma-
lılık, uzmanlaşmanın temelini oluşturan nesnel ve 
evrensel standartların göstergesidir.

Geleneksel meslek anlayışına göre meslek, bü-
yük ölçüde sabit ve kararlı bir yapı sergiler. Kişinin 
mesleği ile ilişkisi bir ömür boyu sürer. Meslek, salt 
para kazanmak amacıyla gerçekleştirilen bir etkinlik 
değildir. Kişiye bir anlam dünyası sunar. Kişi, mes-
leği aracılığıyla hayatını şekillendirir, kendisini inşa 
eder. Meslek, onun için âdeta hayata tutunmanın 
en önemli aracıdır. İşte bu sebeple meslek ile kur-
duğu ilişki kişinin bütün bir toplumsal ve kültürel 

çevresini belirler. Meslek değiştirmek, söz konusu 
bu toplumsal ve kültürel çevreyi de değiştirmek an-
lamına gelir. Bu tür bir değişim de o kadar kolay 
gerçekleşmeyeceğinden meslek, ister istemez belirli 
bir sabitliği gerektirir veya insan hayatındaki sürekli-
liğe ve kararlığa tekabül eder. Bütün bu özellikler de 
geleneksel meslek edinme yolu olarak niçin babadan 
çocuğa intikâl veya usta-çırak ilişkisiyle öğrenme 
gibi usüllerin önem kazandığını izah eder.

Kapitalizmin gelişmesiyle birlikte mesleklerde 
de bir farklılaşma ve çeşitlenme olmuş, çok farklı 
meslek türleri ortaya çıkmıştır. Farklılık ve çeşitli-
lik, geleneksel meslek anlayışını köklü bir değişime 
uğratmıştır. Sanayileşme, teknolojik ilerleme, şe-
hirleşme ve bunların sonucunda toplum yaşamının 
giderek daha karmaşıklaşması, meslek ile bilgi ve 
dolayısıyla eğitim arasında zorunlu bir bağın kurul-
masını gerektirmiştir. Meslekler son derece teknik 
bilgiye dayanmaya başlamış, bu teknik bilgi de be-
raberinde uzmanlaşmayı getirmiştir. Meslek sahibi 
olmak, artık özel bir eğitimle mümkündür. Bu yeni 
meslek anlayışında artık ne babadan oğula intikâl, 
ne de usta-çırak ilişkisi geçerlidir. Meslek edinmede 
neredeyse yegâne yol üniversitedir.

Geç moderniteyi yaşayan günümüzün sanayi 
sonrası toplumlarında ise bu değişim zirveye ulaş-
mış, meslek yaşamında doğurduğu sonuçlar daha 
da perçinlenmiştir. Yaşamın hemen hemen her 
alanında hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. “Hız”, 
içinde yaşadığımız toplumların belki en belirgin 
vasfıdır. Uzun vâdeli düşünmeye, kalıcılığa, sü-
rekliliğe imkân yoktur. Bu durum, mesleklerin de 
mevcut dönüşüme uygun hâle getirilmesini şart 
koşmaktadır. Nitekim bugünün iş yaşamında esnek-
lik genel kural kabul edilmektedir. Neredeyse bütün 
meslekler esneklik düşüncesini benimsemiştir:

“Eskiden bir ürünün/hizmetin baştan sona imal 
edicisi olan, ürün ya da hizmete bilgisini, tecrü-
besini ve maharetini katarak belli bir kalite ve 
estetik değer kazandıran meslek sahibi, yaptığı 
işi üzerinde kontrol imkânına da sahipti, meslek 
kişinin yeteneklerini geliştirici rol oynamaktaydı 
ve ekonomik, psikolojik, sosyal, kültürel bakım-
lardan temel bir doyum kaynağıydı. Bu yüzden 
birey kendini eseriyle, dolayısıyla mesleğiyle ifade 
etmekteydi. Oysa günümüz esnek emek piyasasın-
daki hakim trend meslekle, başta mesleki teknik 
bilgi olmak üzere, herhangi bir bağı bulunmayan 
ya da zayıf bağlara sahip bir işçi tipinin öne çık-
masıdır.” (İlhan, 2008:321-322)
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Sanayi sonrası toplumlarında meslek kavramında görülen değişimin anlamını, insan ile mesleği arasın-
daki ilişkiyi de içerecek şekilde özetleyen şu tespite dikkat çekmekte fayda var:

“Meslek giderek araçsallaşmakta, bireyin meslekle ilişkisini hemen bütünüyle mesleğin getirileri tayin etmektedir. 
Kazancın, bireyi işe bağlayan asal bağ haline gelmesi mesleğe de artık yalnızca sunumları üzerinden yaklaşıl-
masını sonuçlamaktadır. Bu da hiç kuşkusuz mesleğin itibarını aşındırmaktadır. Mesleğin toplumsal itibarının 
tayininde eskiden sosyo-kültürel değerler sistemi ve mesleğin toplumsal işlevselliği öncelikli iken, bugün mesleğin 
ekonomik ve diğer getirilerinin ve genel olarak bireysel fonksiyonelliğinin öncelik kazandığı gözlemlenmektedir. 
Mesleki prestij, mesleğin toplumun hayati bir ihtiyacını karşılaması temelinde değil, bireysel beklentilere cevap 
vermesi ekseninde oluşmaktadır. Dolayısıyla meslek, artık, bireyin beklentilerini karşıladığı ölçüde anlamlı ve 
itibarlıdır. Sunumları bireysel beklentilerin altında kalan mesleklerin itibarı söz konusu bile değildir.” (İlhan, 
2008:326)

MESLEK AHLÂKI

Bir Ahlâki Kontrol Sistemi Olarak Meslek
Her ne kadar meslek etiği diye bir kavramın kullanılması yakın zamanlara kadar söz konusu değilse 

de meslek ile ahlâk arasındaki ilişkinin doğası üzerine düşünme çok daha eskilere uzanır. Modern dü-
şünce tarihinde bu konu üzerinde belki de en fazla duran 
isimlerden biri ünlü Fransız sosyolog Émile Durkheim’dır. 
Özellikle Meslek Ahlâkı isimli kitabı, modern toplumlarda 
mesleklerin görmesi gereken işlevleri izah eden, meslek ile 
ahlâk arasında kopmaz bir bağ olduğunu gözler önüne se-
ren en önemli eserlerden biridir.

Durkheim’ın ahlâka yönelik ilgisi, kuşkusuz bir etik-
çininki gibi değildir. Durkheim’da ahlâk modern toplum-
ların birliğini ve bütünlüğünü sağlamada gördüğü işlevler 
açısından önemlidir. Diğer bir ifadeyle Durkheim, büyük 
ölçüde dine dayalı geleneksel ahlâk anlayışının artık var-
lığını devam ettiremediği, daha doğrusu modern toplum-
larda yaşayan insanlar arasındaki ilişkileri belirleme gü-
cünden yoksun kaldığı düşüncesindedir. Şayet geleneksel 
ahlâk artık işlevini yitirdiyse onun yerine ne tür bir ahlâk 
oluşturulmalıdır ki toplumlar sağlıklı bir şekilde varlığını 

Çalışma, iş ve meslek kav-
ramları nasıl ilişkilendirile-
bilir?

Meslek kavramı nasıl ta-
nımlanabilir?

1 Meslek kavramı tanımlayabilme, çalışma, iş ve meslek arasındaki farkı anlayabilmek; 
meslek kavramının ve meslek türlerinin tarihsel gelişiminde ortaya çıkan dönüm 

noktalarına dair fikir sahibi olmak

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Meslek kavramının geçirdiği 
tarihsel dönüşümler ile 
sanayileşme ve teknolojik 
ilerleme arasındaki bağlantıyı 
anlatınız.

Öğrenme Çıktısı

Resim 2.1 https://www.google.com.tr/searc
h?q=emile+durkheim&tbm=isch&source=iu
&ictx=1&fir=qrS_zd-KwHILgM%253A%252C
LbN6IJOXpMBhxM%252C_&usg=AFrqEzcuv
8RUgDjpqAgOqqlcVruK2e0h7w&sa=X&ved=
2ahUKEwj3ud-EhJ3dAhWRLVAKHT6OBhIQ_

h0wFHoECAoQDQ#imgrc=qrS_zd-KwHILgM:
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devam ettirebilsin? İşte Durkheim’ın çeşitli eser-
lerinde ısrarla vurguladığı sorun, modern insan 
için, dine veya geleneklere dayanmayan bir ahlâk 
anlayışının oluşturulmasının akılcı ve bilimsel bir 
yolunu bulmaktır.

Durkheim’a göre ahlâki kontrol insan yaşamı 
için vazgeçilmezdir. Sadece insanın bireysel yaşa-
mını sürdürebilmesi için değil, toplumun devamı 
için de birtakım ahlâki ilkeler, kurallar gerekir. Ge-
leneksel toplumlarda bu ilke veya kurallar büyük 
ölçüde dinden kaynaklanır. Keza aile de kişinin 
ahlâki ilke veya kuralları öğrendiği kaynaklar ara-
sındadır. Fakat toplumların genişlemesi, nüfusun 
artışı, insanlar arası ilişkilerin karmaşıklaşması, iş-
bölümünün ortaya çıkması, geleneksel ahlâki kay-
nakları işlevsizleştirmiştir. Artık ne din ne de aile 
insanların hangi ahlâka göre yaşacağını belirleye-
bilmektedir. Dahası, kişiler ile devlet arasında da 
ciddi bir mesafe vardır. Dolayısıyla dinin ve ailenin 
yerine devlet de bireyler üzerinde ahlâki bir kontrol 
işlevi görememektedir.

Geleneksel ahlâki kontrol mekanizmalarının 
devreden çıkmasının bir sonucu olarak modern 
toplumlarda bir ahlâki boşluk oluşmuştur. Fakat 
biraz önce de belirttiğimiz gibi ahlâksız bir toplum 
mümkün değildir. Durkheim, bu boşluğu doldura-
cak başka bir mekanizma arar. Bu mekanizmayı ise 
meslek örgütlerinde bulur. Döneminin ekonomik 
yaşamında karşılaşılan sorunları ele alırken Durk-
heim, toplumun kaosa sürüklenmemesi için bir-
takım düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyler. Bu 
düzenlemelerin başında toplumsal nitelikli ahlâki 
birtakım kuralların kabul edilmesi gelir. Toplumun 
ekonomisini düzeltmek için başvurulması gerekti-
ğini düşündüğü bu kurallar, aslında mevcut meslek 
örgütlerinin işleyişine yöneliktir:

 
“Şu halde iktisadi hayatın düzenlemesi, 
ahlâklaşması, çarpışma ve kargaşalıkların sona 
ermesi, böylece fertlerin bir ahlâk boşluğu için-
de yaşamaktan kurtulması -ki bu boşlukta kendi 
ahlâkiyetleri de zayıflamaktadır-, son derecede 
önemli bir şeydir. Zira, bu nevi içtimai [toplum-
sal] fonksiyonlarda, bugünkünden daha müşah-
has [somut], olaylara daha yakın, daha şumullü 
[kapsamlı] bir ahlâkın kurulması zaruridir. İş 
ortaklarından her birine, çok zaman meydana 
gelen temelli hallerle ilgili haklarını, vazifelerini 
belirsiz ve genel bir tarzda değil de, açık ve özel 
bir şekilde söyl[e]yen kuralların varolması gerek-
tir. Bütün bu münasebetler devamlı olarak istik-

rarsız bir durumda kalamaz. Fakat bir ahlâk da, 
hiçbir hazırlık olmaksızın, kendiliğinden, derhal 
kurulamaz. Ahlâk, ahlâkı tatbik edecek g[r]ubun 
eseridir. Bu ahlâk eksik olduğu zaman, o g[r]upta 
kâfi tecanüs [bütünlük] ve tesanüt [dayanışma] 
yoktur. G[r]up olarak mevcut değildir, ahlâkın 
basitliği, iptidailiği, onun dağılmasının ifade-
sidir. Böylece, hastalığın gerçek ilâcı, ekonomik 
düzende, meslek g[r]uplarına, bugün sahip ol-
madıkları bir sağlamlık vermektir.” (Durkheim, 
1986:20-21) 

Durkheim’ın ekonomik yaşamı düzeltmede 
çare beklediği kurum, geleneksel toplumların he-
men hemen hepsinde görülen lonca teşkilatıdır.

“Meslek ahlâkının iktisat âleminde de kuru-
labilmesi için, içtimai [toplumsal] hayatın bu 
kısmında tamamiyle eksik olan meslek g[r]upla-
rının kurulması veya bunların yeniden canlandı-
rılması lâzımdır. Zira buna imkân verecek düzen 
ve kuralları ancak meslek g[r]upları hazırl[a]
yabilir. Fakat burada tarihî bir peşin hükümle 
karşılaşılmaktadır. Bunun meslek g[r]ubunun 
tarihinde bir adı vardır, bu da Lonca’dır” (Durk-
heim, 1986:26)

Loncalar hem mesleki hem ahlâki kurumlardır; 
ayrıca dini özellikleri de vardır. Mensupları, tıpkı bir 
ailenin üyeleri gibidir. Amaç salt kâr elde etmek de-
ğildir; çalışmak bir ödevdir. Nitekim Türkçe meslek 
kelimesinin etimolojik kökenine baktığımızda lonca 
sisteminin meslek anlaşıyı daha iyi anlaşılır. Meslek 
kelimesi Arapça “sulûk”tan gelir ve “yola veya bir yer 
girmek” demektir. Nitekim mesleğin bildiğimiz an-
lamının yanısıra “tutulan, benimsenen, tâbi olunan 
yol, tarik” anlamı da vardır. Bu da lonca mensup-
larının, mesleklerini sadece ekonomik bir etkinlik 
olarak görmedikleri anlamına gelir. Meslek, dini ve 
ahlâki bir amaç etrafında biraraya gelen bir tür kar-
deşlik örgütü kabul edilmektedir.

Lonca, teşkilatlanmış esnafın birliğiyle il-
gili çeşitli fonksiyonların icra edildiği özel 
yerin adı olup teşkilatlanmış esnaf grupla-
rını ifade eden bir anlam da kazanmıştır. 
Kelime İtalyanca loggiadan gelmektedir. 
Fransızca şekli olan loge Türkçe’de loca 
olarak geçer ve “hücre yahut oda, özel tah-
sis edilmiş mekan” anlamına gelir. (TDV 
İslâm Ansiklopedisi “Lonca” maddesi)
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Loncalar sadece mensuplarının müşteri niteli-
ğindeki muhataplarıyla ilişkilerinin değil, kendi 
aralarındaki ilişkilerin de hangi kurallara uygun 
olacağını tayin eder. Bu anlamda loncaların bir 
yandan ilgili mesleğin icrası, diğer yandan da men-
suplarının eylemleri üzerinde bir ahlâki kontrol te-
sis ettiği söylenebilir.

“[…] lonca sisteminin kurulması iktisadi sebep-
lerden değil, fakat ahlâki zaruretlerden dolayı 
elzem olarak görünmektedir. Zira, iktisadi ha-
yata ancak bu sistem sayesinde ahlâki bir ma-
hiyet vermek kabildir. Son zamanlarda iktisat 
sahasında husule gelen büyük gelişme göz önüne 
alınınca sosyal faaliyetin en büyük bir kısmının 
hemen her türlü ahlâk mülâhazalarının tesi-
ri dışında kaldığını veya hiç değilse kendilerine 
mahsus belli birtakım ahlâk kurallarına bağlı 
olmadığını söylemekle bugünkü vaziyet hakkın-
da bir fikir verilebilir. Şüphesiz umumî olarak 
ahlâk kuralları buralarda da uygulanmaktadır. 
Fakat, bu kurallar umumiyetle sosyal münasebet-
leri alâkalandırmakta olup hususi bazı faaliyet 
sahaları için düşünülmüş değildir.” (Durkheim, 
1986:45)

Durkheim’ın meslek örgütlerine ahlâki kontrol 
işlevi yüklemesi, meslek kavramı ile ahlâk arasında 
yakın bir ilişki kurduğunu gösterir. Nitekim yuka-
rıdaki alıntıdan da anlaşılacağı üzere Durkheim’a 
göre “meslek ahlâkı” adı altında yeni bir bakış açı-
sına ihtiyaç vardır. Durkheim’ın burada kısaca an-
lattığımız “meslek ahlâkı” yaklaşımının bugünkü 
“meslek etiği” çalışmaları üzerindeki etkisi inkâr 
edilemez:

“Umumi ahlâk kuralları ticaret ve sanayi ha-
yatına mahsus olmayan münasebetlerle ilgilidir, 
yoksa başkaları ile değil. Ticaret ve sanayi haya-
tının bir ahlâk düzeni altına girmek ihtiyacında 
bulunmayışının sebebi nedir? Sosyal hayatın bu 
kadar ehemmiyetli [önemli] bir sahasında vazife 
kavramı bu derecede az mevcut olunca umumî 
ahlâk nereye varır? Papazın, askerin, avukatın, 
hâkimin vs. nin meslekî ahlâkları oluyor da ti-
caret ve sanayide niçin böyle bir şey bulunmuyor? 
Nasıl oluyor da iş verenin iş alana veya iş alanın 
iş verene veyahut müteşebbislerin [girişimcilerin] 
birbirlerine karşı, çok defa gerçek harplerden 
daha merhametsiz bir mahiyet alan, rekabetleri-
ni azaltacak veya tamamiyle ortadan kaldıracak 
birtakım vecibeleri bulunmuyor?” (Durkheim, 
1986:45-46)

Meslek Ahlâkından Meslek Etiğine 

Resim 2.2

Çoğunlukla meslek etiği adı altında karşımıza 
çıksa da kısaca belirli bir mesleğin icrasında uyul-
ması gereken ilke ve kuralların toplamı anlamına 
gelen meslek ahlâkı, çok farklı mesleklerin icrası 
sırasında karşılaşılan ve her geçen gün daha da ar-
tan ahlâki sorunlara yönelik eleştirilerin sonucunda 
önem kazanmıştır.

Her bir meslek türünün kendine özgü ahlâki 
davranış kodları olsa da bu farklı kodların belli baş-
lı şu değerlerden oluştuğu görülmektedir:

 insanlar arası ilişkilerde görülen tutum, 
davranış ve karar süreçlerini yönlendiren 
ilke ve değerler,

 töre, gelenek, görenek ve yerleşik alışkanlıklar,
 insanlığın, tarihi süreçte yaşam pratiğinden 

çıkardığı, insana has, evrensel boyutta kabul 
gören değerler,

 bilime, bilgiye ve teknolojiye dayalı değer-
ler. (TMMOB, 2004:63-64)

Bu değerlerden hareketle meslek ahlâkının her 
bir meslek türü için geçerli kabul edilebilecek bir-
takım davranış ilkelerini hayat geçirmeyi amaçla-
dığı söylenebilir. Bu ilke ve kurallara örnek olarak 
şunlar verilebilir:

Meslek ahlâkı (etiği), “mesleki eylemin ne za-
man ve hangi koşullarda haklı , doğru ve yerin-
de olduğu ile ilgili ilke ve kuralları ifade eder.

dikkat



39

Adalet Meslek Etiği

 üyelerin topluma, hizmet sunduğu kişile-
re, mesleğe, meslektaşa karşı dürüst ve adil 
davranması, 

 neyin ahlâki, neyin doğru olduğuna karar 
vermede kolaylık sağlamak, 

 üyelerin yanlış davranışlarını önlemek,
 üyelerin, toplumda yaygınlaşan yolsuzluk-

lardan uzak durmalarını sağlamak, 
 meslek yaşamını ilkelere bağlı kalarak sür-

düren üyeleri desteklemek,
bu uygulamaların yaratacağı olumlu sonuçların gi-
derek toplumda ahlâkın egemen kılınmasına katkı 
sağlaması (TMMOB, 2004:66).

Meslek ahlâkı, herhangi bir meslek mensubuna 
birtakım ahlâki alışkanlıklar kazandırır. Bu alışkan-
lıklara örnek olarak şunlar gösterilebilir:

 iş ortamında saygınlık kazanma,
 iş ortamındaki güvenirlik, 
 iş dünyasında iyi bir imaja sahip olma, 
 meslek hayatında karşılaşılacak problemle-

rin çözümünde kolaylık görme, 
 ahlâki değerlerle kalite yönetimi, stratejik 

planlama gibi alanların yönetilmesine de 
yardımcı olma, 

 ahlâki değerlerle kurumların sosyal sorum-
luluklarını düzenli bir şekilde yerine getir-
mesini sağlama, 

 ahlâki değerlerle haksız rekabetin engellen-
mesini sağlama, 

 iş ortamında kabul görme (MEB, 2016:9-10).
Buraya kadar anlattığımız meslek ahlâkının, 

meslek etiğiyle aynı anlamda kullanıldığından bah-
setmiştik. Tam bu noktada meslek ahlâkı ile meslek 
etiği arasındaki farka değinmekte fayda var.

Meslek ahlâkı, belirli bir meslek mensubunun 
uyması gereken birtakım davranış standartlarıdır. 
Fakat bu standartlar, meslekten mesleğe değiştiği 
gibi toplumdan topluma da değişmektedir. Diğer 
bir ifadeyle meslek ahlâkının aslında toplumun, 
o meslek mensuplarından uymasını beklediği ilke 
veya kuralları işaret ettiği söylenebilir. Bu bağ-
lamda eğer bir meslek mensubu, mesleğini ken-
disinden beklendiği şekilde icra etmiyorsa yani o 
meslek için kabul edilen ilke veya kurallara uymu-
yorsa meslek ahlâkından yoksun addedilir. Fakat 
her meslek türü için etik ilkelerden bahsetmek 
mümkün değildir. Buna karşılık her mesleğin, bir 
ahlâkı vardır.

Sonuç itibariyle meslek ahlâkı, yer ve zamana 
göreli, belirli bir meslekle sınırlı birtakım ahlâki 
davranış standartlarını ifade ederken meslek etiği, 
her toplumda ve hemen hemen bütün meslekler 
için geçerli evrensel ahlâki normlara işaret eder.

Émile Durkheim’ın Meslek 
Ahlâkı eserinde ele aldığı 
meslek ahlâkı kavramı ile 
bugün bizim kullandığımız 
anlamda meslek ahlâkı kav-
ramını ilişkilendiriniz.

Bir ahlâki kontrol biçimi 
olarak meslek ile salt eko-
nomik amaçlarla gerçek-
leştirilen meslek anlayışını 
karşılaştırınız.

2 Meslek ahlâkı kavramının modern düşünce tarihindeki kaynaklarını öğrenmek, Émile 
Durkheim’ın Meslek Ahlâkı isimli eserinde özel bir işlev yüklenen meslek ahlâkı ile 

günümüzde kullanıldığı anlamıyla meslek ahlâkı arasında ilişki kurmak

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Émile Durkheim’ın Meslek 
Ahlâkı eserinde çağdaş top-
lumlardaki sosyal ve ekono-
mik sorunlara yönelik öner-
diği çözümleri anlatınız.

Öğrenme Çıktısı
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FELSEFİ İNCELEME ALANI 
OLARAK MESLEK ETİĞİ

Felsefi Etik-Pratik Etik Ayırımı ve 
Meslek Etiği

Bir önceki ünitede anlattığımız “normatif etik 
- meta-etik ayırımı”na dayanan modern etik yak-
laşımının en önemli sonucu, klasik normatif etik 
teorilerinin XX. yüzyılın ilk yarısında gölgede kal-
masıdır. Hatta bu dönemde etiğin ciddi bir kriz 
içerisinde olduğu, dolayısıya felsefi düşüncenin ar-
tık etikten vazgeçmesi gerektiği yönündeki görüşle-
rin yaygın kabul gördüğü de söylenebilir.

Buna karşılık özellikle II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra insanlığın karşılaştığı ciddi birtakım sorun-
lar, bireylerin ve toplumların gündelik yaşamında 
daha fazla farkedildikçe bu sorunlara akla dayalı 
çözümler geliştirme ihtiyacı da daha yoğun his-
sedilir olmuştur. Akla uygun çözümler geliştirme 
ihtiyacı da doğal olarak felsefi düşüncenin tekrar 
işe koşulması konusunda genel bir uzlaşıyı ortaya 
çıkarmıştır. Felsefi düşüncenin yeniden önem ka-
zanması, özellikle insanın değeri, insanca yaşamın 
koşulları, vicdan, onur, karşılıklı ilgi, saygı ve sevgi 
gibi ahlâki kavramların tekrar dolaşıma girmesini 
sağlamıştır. Bu tür kavramların felsefi düşünme, 
sorgulama ve tartışma konusu olmaya başlaması, 
felsefe tarihinde her zaman olduğu gibi yine etiğin 
devreye girmesiyle sonuçlanmıştır.

Etiğin, bir kere daha felsefenin gündemine gir-
mesi öncelikle meta-etik teorilerin eleştirilmesiyle 
olmuştur. Ahlâki sorunların salt kavramsal ve dilsel 
analiz yöntemiyle ele alınmasının yetersizliği görül-
müş, klasik normatif etik teorilerinin yeniden göz-
den geçirilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Böylece 
XX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bir yandan 
normatif etik ile meta-etiğin sentezinden oluşan te-
oriler geliştirilmeye çalışılmış, diğer yandan ise kla-
sik normatif teoriler çağdaş sorunlara uygun olacak 
şekilde yeni yorumlara tabi tutulmuştur.

Etik alanında gerçekleşen bu hengâmede öte 
yandan da farklı bir yaklaşımın ortaya çıktığı gö-
rülmektedir. Klasik normatif etik teorilerinin ve 
modern yorumlarının temel iddialarının, çağdaş 
insanın gündelik yaşamını doğrudan etkileyen bir-
takım ahlâki sorunları ele almada ve toplumsal ve 
bireysel düzeyde karşılaşılan somut ahlâki durum-
larda sergilenecek tavrın ve bu tavra uygun gerçek-
leştirilecek eylem tarzının tespitinde kullanılması 

şeklinde karşımıza çıkan bu yeni etik yaklaşıma 
pratik etik denilmektedir.

Tıbbi müdahalelerdeki sorunlardan çevre kir-
liliğine, bilimsel bilginin uygulamada doğurduğu 
olumsuz sonuçlardan dünya genelinde yaşanan 
ekonomik ve sosyal eşitsizliklere, din, dil, ırk ve 
cinsiyet konusunda görülen ayrımcılıktan nükleer 
tehlikeye, çağdaş toplumların ve bu toplumlarda 
yaşayan bireylerin hemen hemen her gün tecrü-
be etme imkân ve ihtimalinin son derece yüksek 
olduğu bu ve benzeri sorunlar, pratik etiğin temel 
konuları arasında yer almaktadır.

Meslek etiği olarak isimlendirilen felsefi etkinlik 
de günümüz etiğinde görülen işte bu yeni eğilimin 
bir yansımasıdır. Çağdaş toplumlarda varolan iş-
bölümünün bir sonucu olan birbirinden çok farklı 
meslek gruplarının ortaya çıkması ve yaygınlaşması, 
her bir meslek türünün kendine özgü birtakım so-
runları da beraberinde getirmiştir. Bazısı, yukarıda 
zikredilen sorunların sebebi, bazısı ise sonucu olan 
bu sorunlara, yine etik alanında yürütülecek bir fel-
sefi düşünme etkinliği ile çözüm bulunabilecektir. 

Nitekim bugün etik literatüründe pratik etik, 
diğer bir ifadeyle uygulamalı etik, zaman zaman 
meslek etiği ile aynı anlamda kullanılmakta veya en 
azından bu ikisi aynı bağlamda ele alınmaktadır. 
Tam bu noktada etiği, “teorik etik - pratik etik” 
şeklinde iki ayrı alanda yürütülen bir felsefi etkin-
lik kabul eden bu görüşe karşı çıkıldığını da belirt-
mekte fayda var. Etiğin, bir felsefe dalı olması se-
bebiyle doğası gereği teorik bir etkinlik olduğunu, 
ayrıca bir de pratik etik’ten bahsetmenin, ne gerekli 
ne de anlamlı olacağını savunan bu görüşe göre, 
pratik etik adı altında yürütülen tartışmalar da as-
lında tıpkı diğer felsefe alanlarındaki gibi teoriktir. 
Diğer bir ifadeyle etiğin klasik soru ve sorunları ile 
pratik etiğin üzerinde durduğu konular içerik iti-
bariyle farklı olsa da akıl yürütme, temellendirme 
ve sorgulama bakımından teorik etik olarak isim-
lendirilen felsefi düşünmeden hiç de farklı değildir. 
Sonuçta temel sorun, yine de ahlâk sahibi bir varlık 
olarak insanın değeri ve diğer insanlarla ilişkisinde 
gerçekleştirdiği eylemlerin niteliğidir. 

Hatırlanacağı üzere bir önceki ünitede etiğin 
soru ve sorunlarının niteliği üzerinde dururken, bu 
sorunların diğer kişilerle veya kendimizle ilişkimizde 
verdiğimiz kararlarla ilgili olduğunu söylemiştik. Fa-
kat etiğin soru ve sorunları, gündelik yaşamda kar-
şılaştığımız soru ve sorunlardan farklıdır; tıpkı diğer 
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felsefe dallarında olduğu gibi ontolojik ve epistemo-
lojik niteliktedir. Bu da bize söz konusu iki farklı 
soru ve sorun türünün birbirine karıştırılmaması ge-
rektiğini gösterir. Nitekim gündelik yaşamda belirli 
bir somut durumda hangi eylemin doğru olduğunu 
sorarken, etik alanında “Doğru eylem nedir?” so-
rusunu sorarız. Etiğin bu ve benzeri soruları, ancak 
felsefi bir düşünme etkinliği sonucunda cevaplana-
bilirken, somut bir durumda hangi eylemin doğru 
olduğu, herkesin kendi başına karar vermesi gere-
ken bir sorudur ve bu soru, felsefi bir soru değildir. 
Bununla birlikte meslek etiğinin veya çeşitli meslek 
etiklerinin soruları bu iki tür soruya da girmez: 

“Günlük yaşamda sorulan sorular, a) belirli bir 
kişinin belirli bir durumu, eylemi, kişiyi vb. 
değerlendirmesiyle ilgili sorulardır ve b) belirli 
bir kişinin –sizin ya da benim– alması gereken 
tavırla veya belirli bir durumda yapması gere-
ken eylemle ilgili sorulardır. Öte yandan meslek 
etiklerinde sorulan sorular, belirli bir mesleği 
icra ederken –yani belirli tek tek durumlar kar-
şısında– kişinin genel olarak ne yapması veya ne 
yapmaması gerektiğine ilişkin sorulardır –etik 
ve hukuksal normlarla ilgili sorular. Verildikleri 
takdirde bu soruların yanıtları uluslararası bil-
dirgeler sözleşmeler ve meslek ahlâk kodları ola-
rak karşımıza çıkarlar.” (Kuçuradi, 2009:28)

XX. yüzyılın ilk yarısında etik alanında hakim 
olan meta-etik teorilerinin gündelik yaşamda karşı-
laşılan etik sorunları çözmede yetersiz kalması, kla-
sik normatif teorilerin tekrardan gündeme gelme-
sine yol açmıştır. Normatif etik teorilerine duyulan 
ihtiyacın temelinde evrensel geçerliliğe sahip ortak 
birtakım normlara yönelik arayış yer alır. Bu arayış 
en açık ifadesini meslek etiği alanındaki çalışmala-
rın her geçen daha da artmasında gösterir:

“Meslek etiklerinin bugün peşinde oldukları ya 
da aradıkları şey, normlardır, ama özel türden 
normlar. Bu normların, söz konusu mesleği icra 
edenlerin hepsinin ve her yerde kararlarını ve 
eylemlerini belirlemeleri bekleniyor. Yani ara-
dıkları normlar, kişilerin, sahip oldukları dünya 
görüşlerinden, kültürlerinden, ideolojilerinden, 
dinlerinden bağımsız olarak uygulanmaları bek-
lenen normlardır.” (Kuçuradi, 2003:8)

“İnsan etkinliklerinin çeşitli alanlarında karşılaşı-
lan etik sorunlar tekliklerinde tümüyle farklı olduk-
ları halde, ‘meslek etikleri’nden söz etmeyi mümkün 
kılan, onların hepsinin –her biri kendi hesabına–, 

belli yollar izlenerek geçerli kılınacak ve bu ya da 
şu mesleğin icrası sırasında kullanılacak ortak norm 
arayışı içinde olmalarıdır.” (Kuçuradi, 2009:33)

Kısaca ifade edilirse meslek etiği teriminin belir-
li mesleklerde, özellikle de konusu insan olan veya 
sürekli insanlarla muhatap olmayı gerektiren mes-
leklerde yaşanan kimi etik sorunlarla uğraştığı, buna 
karşılık pratik etik veya aşağı yukarı aynı anlama gelen 
uygulamalı etik çalışmalarının ise çok daha geniş bir 
alanı kapsadığı, belirli mesleklerle sınırlandırılama-
yacak özellikte insani sorunları ele aldığı söylenebilir.

Meslek etiği ve pratik etik alanındaki çalışmala-
rın ele aldığı konular arasında küresel ısınma, çevre 
kirliliği, biyoetik sorunlar, kürtaj, ötenazi, ırkçılık 
başta olmak üzere her türlü ayrımcılık, dünya gene-
linde yaşanan eşitsizlik vb. sorunlar yer alır. Bu soru 
ve sorunların yukarıda da belirttiğimiz gibi gündelik 
yaşamda karşılaşılabilecek özellikte olması sebebiyle 
klasik etiğin teorik sorunları arasında yer almadığı 
rahatlıkla söylenebilir. Dolayısıyla bugün etiğin on-
tolojik ve epistemolojik sorunlarıyla uğraşan kısmına 
felsefi etik ismi verilmekte, gündelik yaşamda karşı-
laştığımız ve tercihlerimizin, eylemlerimizin nasıl 
olacağını doğrudan etkileyen pratik sorunlardan olu-
şan kısmı ise pratik etik terimiyle karşılanmaktadır. 
Bu anlamda meslek etiğinin, aslında pratik etiğin bir 
türevi veya alt dalı olduğu kabul edilebilir.

Nitekim pratik etiğin kurucularından ve bugün 
hâlâ önde gelen temsilcisi olan Avustralyalı ahlâk 
felsefecisi Peter Singer’ın ilk kez 1980’de basılan 
Practical Ethics [Pratik Etik] kitabında pratik eti-
ğin, etiğin pratik sorunlara uygulanması olduğunu 
belirtir ve pratik etiğin konularını şöyle sıralar:

Resim 2.3 Peter Albert David Singer

Kaynak: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Singer1.jpg



42

Meslek ve Meslek Etiği

“En önemli etik meseleler her gün karşımıza 
çıkanlardır: Aşırı yoksulluk içinde yaşayan in-
sanlara yardım edebilecekken, eğlencemize para 
harcamak doğru mu? Hayvanlara, sadece bize 
yememiz için et üreten makinelermiş gibi dav-
ranmamış haklı gösterilebilir mi? Yürüyebiliyor-
sak, bisiklet kullanabiliyorsak ya da toplu taşıma 
araçlarına binebiliyorsak, bir yandan gezegeni 
ısıtan sera gazlarını da salarak araba kullanmalı 
mıyız? Kürtaj ve ötenazi gibi öteki sorunlar neyse 
ki çoğumuz için gündelik kararlardan değil; fa-
kat gene de önemli, çünkü hayatımızın bir nokta-
sında ortaya çıkabilir. Bunlar ayrıca, demokratik 
bir toplumdaki her aktif katılımcının bilgiye da-
yalı, enine boyuna düşünülmüş görüşlere sahip ol-
ması gerektiği güncel kaygılara ilişkin meseleler.” 
(Singer, 2015:9)

Bir pratik etik türü olarak meslek etiğinin önem 
kazanmasının en önemli sebebi, bilim ve teknoloji 
alanındaki gelişmelerdir. Özellikle genetik bilimin-
deki ilerlemeler, kök hücre çalışmaları, hayvan de-
neyleri bugün insanı ve doğayı tehdit edecek ölçü-
ye ulaşmıştır. Nitekim UNESCO vb. uluslararası 
kuruluşlar bu alanlarla ilgili etik kodlar oluşturma 
ihtiyacı duymuş, kısa süre içerisinde bütün çağdaş 
dünyada etik komisyonları oluşturulmuş, birtakım 
etik ilkelerin tespiti yoluna gidilmiştir. İşte bu ve 
benzeri çalışmalar, zamanla çeşitli mesleklere de si-
rayet etmiş, böylece birbirinden farklı meslek etik-
leri ortaya çıkmıştır. Bugün neredeyse bütün meslek 
türlerinin kendine özgü etik kodları vardır. Örneğin 
tıp etiği, mühendislik etiği, hemşirelik etiği, muha-
sebecilik etiği, iş etiği, ticaret etiği, basın etiği veya 
gazetecilik etiği, siyaset etiği, hatta kütüphanecilik 
etiği bu farklı meslek etikleri arasında yer alır.

Bütün bu gelişmelere ve günümüzün yaygın 
eğilimine karşın “belirli bir mesleğin etiği” olarak 
isimlendirilen bu alanlara daha yakından bakıldı-
ğında aslında hepsinde aşağı yukarı aynı etik so-
runların dikkati çektiği görülmektedir. Bu tespit-
ten hareketle meslek etiklerinden, hatta ayrı bir tür 
olarak meslek etiğinden bahsedilmesinin yerinde 
bir yaklaşım olmadığı dahi ileri sürülmektedir.

Sonuçta her bir meslekte, o mesleğin icrası 
sırasında karşılaşılan sorunlar, kişiler arasındaki 
ilişkilerle ilgilidir. Söz konusu olan, kişinin, diğer 
kişilere nasıl davranacağı, herhangi somut bir du-
rumda hangi eylemi gerçekleştireceği sorundur. 
Bu da sonuçta dönüp dolaşıp “Doğru eylem ne-
dir?” sorusuna getirir bizi. Nitekim çeşitli meslek 

etiklerinin konularının, cevabını aradığı soruların 
birbirine çok benzer olmasının sebebi, işte bu yak-
laşım ortaklığıdır. Sorunlar değişse bile bu sorunla-
rın nasıl ele alınacağı değişmemektedir. Dolayısıyla 
bilim etiğinden veya mühendislik etiğinden değil 
de bilimsel etkinlikte karşılaşılan etik sorunlardan, 
mühendisliğin icrasında yaşanan etik sorunlardan 
bahsetmek, daha doğru bir yaklaşımdır.

Günümüzde Belli Başlı Meslek 
Etikleri

Bu bölümde günümüzde öne çıkan belli başlı 
meslek etiklerini inceleyeceğiz. Daha önce de be-
lirttiğimiz gibi belirli bir mesleğin icrası sırasında 
karşılaşılan etik sorunları konu alan meslek etikle-
ri, her bir meslek için evrensel geçerliliği olan etik 
kodlar oluşturmayı amaçlar. Söz konusu bu kodlar, 
ilgili meslek mensuplarının uyması gereken doğru 
eylem ölçütünü verir.

Burada kuşkusuz bütün meslek etiklerini ele al-
mak mümkün değildir Üzerinde duracağımız mes-
lek etiklerini iki açıdan örneklemek mümkündür: 
iş etiği, bilim etiği, tıp etiği gibi doğrudan belirli 
bir mesleği ilgilendirenler ve çevre etiği ve barış eti-
ği gibi pek çok mesleki pratiği dolaylı bir ilgiyle 
etkilen etik alanları...  Bunların kısaca kapsamlarını 
ve ardından eğildikleri temel sorunlar ile inceleme 
konularından en dikkat çekici olanlarını vurgula-
makla yetindik.

Doğrudan Mesleki İlgiye Sahip 
Meslek Etiği Örnekleri 

İş Etiği
İş etiğinin konusu, işletmelerin mal ve hizmet 

üretirken gerek örgüt gerekse kişi düzeyinde uyma-
sı gereken davranış standartlarıdır. Bu anlamda iş 
etiği, iş yaşamını düzenleyen yasaların toplumsal 
sorumluluk ilkesine uygun bir şekilde nasıl uygula-
nacağı, paydaşlarla ilişkilerde hangi normların ge-
çerli olacağı, insanlarda işletmeye karşı güven duy-
gusunun nasıl yaratılacağı vb. sorunlara odaklanır. 
Bir yandan müşterilere doğru, düzgün ve kaliteli 
mal ve hizmet sunumunun, diğer yandan da çev-
reye duyarlı bir üretimin imkânını sorgular. İşçi ve 
emekçilerin hakettiği ücreti ve muameleyi görmesi-
ni sağlayacak koşulları oluşturmayı hedefler.
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İş etiği çerçevesinde ortaya çıkan sorunlardan 
ilki, anonim şirketlerin nihai karar alıcıları pozis-
yonundaki yöneticilerinin ahlâki sorumluluğudur. 
Başka bir deyişle, bir yönetim kurulu başkanı kime 
karşı sorumludur? Bu soruya verilen ilk cevap, his-
sedarlardır. Hissedarlar anonim şirkete para yatır-
mış ve yatırdıkları bu para karşılığında kâr etmeyi 
bekleyen kişilerdir. Bu durumda yönetim kurulu 
başkanının ödevi şirketin mümkün olan en fazla 
kârı elde etmesini sağlamaktır. Bu yönde çalışma 
yaptığı müddetçe ahlâken uygun bir davranış ser-
gilemiş olacaktır. Ancak buna karşı çıkan bir görüş, 
yöneticilerin sadece hissedarlara değil paydaş veya 
etkileşen olarak adlandırılan daha geniş bir kesime 
karşı ahlâken sorumlu olduğunu söyler. Bu grup 
sadece hissedarlardan oluşmaz, hissedarlara ek ola-
rak çalışanları, müşterileri ve şirketin faaliyetlerin-
den etkilenen diğer grupları da kapsar. 

İş etiği çerçevesinde gündeme gelen sorunlar-
dan bir diğeri, ticari işin mahiyetinin aldatıcı olup 
olmadığıdır. Ticari faaliyetlerde aldatmayı ahlâka 
aykırı görmeyen görüş, ticari işi pokere benzetir. 
Poker diğer oyuncuları aldatarak oynanır. Elbette 
pokerde de yapamayacağınız bazı hareketler var-
dır. Ama nihayetinde aldatmaya dayanır. Diğer 
oyuncuların hoşuna gitmese bile, bu aldatmanın 
ahlâken yanlış olduğu söylenemez. İş dünyasında 
da ticari faaliyetlerdeki aldatma, muhatapların ho-
şuna gitmese bile ahlâki bir sorun oluşturmaz. Ne 
var ki buna yöneltilen bir itiraz, pokerde aldatılan-
ların da oyunun bir parçası olması ve aldatmak ve 
aldatılmak üzere oyuna oturmuş olmalarıdır. Oysa 
ticari hayatta çalışanlar veya müşteriler aldatılmayı 
kabullenmiş sayılmazlar. İş dünyasında aldatmayı 
sorun olarak görmeyen bir başka görüş ise gündelik 
hayattaki ahlâki standartları iş dünyasına taşıyama-
yacağımızı söyler. İş dünyası aldatmayı kabul eder 
ama gündelik hayatta buna ahlâken izin verilmez. 
Bu görüşe verilen cevap ise iş adamının yaşayacağı 
kişilik bölünmesini gündeme getirir. Eğer iş dünya-
sı ile gündelik hayatı böyle ikiye ayıracaksak iş ada-
mı hayatını ve kişiliğini birbirinden farklı iki ahlâki 
standarda bölecektir. Bunu makul ve sürdürülebilir 
görmek pek mümkün görünmemektedir.

Tıp Etiği
Tıp etiğine göre her türlü tıbbi tedavi, muhtaç 

durumda olanlara yardım etmeyi emreden daha te-
mel bir norma uygun olmalıdır. Diğer bir ifadeyle 

tıp etiği, söz konusu etik normunun doktor-hasta 
ilişkisine uyarlanmış hâlidir. Zira doktorun karşı-
sında hastanın konumu da tıpkı yardıma muhtaç 
olanınki gibidir.

Bugün genellikle kabul edildiği üzere tıp etiği-
nin belli başlı sorunları arasında şu başlıklar yer alır:

•	 kürtaj
•	 ötanazi
•	 bitkisel	yaşam
•	 	genetik	müdahale
•	 insan	üzerinde	deney
•	 insan	klonlama
•	 dürtülerin	 kontrol	 edilmesi	 amacıyla	 beyin	

operasyonları gerçekleştirme
•	 organ	nakli
•	 bilgilendirme	yükümlülüğü
•	 hastanın	özgür	iradesini	kısıtlama

Bilim Etiği
Yeniçağ’dan itibaren Batı düşünce dünyasında 

bilimsel bilgiye ve bilimsel ilerlemeye yönelik gü-
ven, tek bilgi türünün deney ve gözlemle elde edi-
len ampirik bilgi olduğu, bu tür bilgiyi ise ancak 
doğa bilimlerinin sağlayacağı, dolayısıyla doğa bi-
limleri dışındaki her türlü araştırma alanını teorik 
düşüncenin dışına çıkarma eğilimini güçlendirmiş, 
XX. yüzyılın önemli bir bölümünde pozitivizmin 
yegâne felsefi-bilimsel yaklaşım olmasına yol aç-
mıştır. Bilimi ve bilimsel bilgiyi bu denli merkezi-
leştiren bu yaklaşımın, bilimsel ilerlemenin önüne 
hiçbir şekilde geçilemeyeceğini, geçilmemesi gerek-
tiğini savunması doğaldır.

Nitekim bugün pek çok anayasada “bilim ve 
sanat hürriyeti” başlığı altında insanın dilediği bi-
limsel araştırmayı serbest bir şekilde yürütebilme 
hakkı tanınmıştır. Fakat bu hak, bilim adına her 
türlü deneyin, araştırmanın hiçbir engellemeye uğ-
ramaksızın yapılabileceği anlamına gelmez. Tıpkı 
diğer insani etkinliklerde olduğu gibi bilimsel et-
kinlik de birtakım sorumluluklar gerektirir.

Bilim etikçileri, bilim insanının iki tür sorum-
luluğu olduğunu kabul eder: iç sorumluluk ve dış 
sorumluluk. İç sorumluluk, bilimle uğraşan kişinin, 
uğraş alanının konusunu oluşturan araştırma ve ça-
lışmalarda elde edilen bulguların gerçeği yansıtması-
nı sağlaması, o alana yönelik evrensel kabul görmüş 
uluslararası standartlara uygun yol ve yöntemler 
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kullanması gerektiği anlamına gelir. Bilim insanının 
iç sorumluluğunun kapsamına, üzerinde çalışılan 
verilerin maniple edilmemesi, bulguların herkes 
tarafından sınanabilir nitelikte olması, başta ortaya 
konan varsayımların sürekli deney ve gözleme tabi 
tutularak doğrulanması veya yanlışlanması girer.

Bilim etikçilerinin kabul ettiği diğer sorumluluk 
olan dış sorumluluk ise bilim insanının toplumuna 
karşı sahip olduğu yükümlülüklerden oluşur. Bilim 
insanı, üzerinde çalıştığı projenin muhtemel risk-
leri hakkında bilgi vermeli, kötüye kullanımının 
önüne geçmeli, zararlı sonuçlar doğuracak araştır-
malardan vazgeçmelidir.

Dolaylı Mesleki İlgiye Sahip Meslek 
Etiği Örnekleri

Çevre Etiği
İnsan ve etrafındaki canlı ve cansız doğa birlikte 

bir ekosistem oluşturur. Bir ekosistemin üyesi ol-
mak ise beraberinde birtakım yükümlülükler ge-
tirir. Bu yükümlülükler, aslında gelecek kuşaklarla 
ilgilidir; şu ân yaşayanlar ile gelecek kuşaklardan 
oluşan topluluğa karşı sorumlu olmaktan doğar. 
Dolayısıyla çevre etiği, aslında bir gelecek etiğidir 
ve temel ilkesi şöyle formüle edilmiştir:

“Öyle bir davranış göster ki, bu davranışının ya-
rattığı sonuçlar dünyadaki gerçek insan hayatının 
sürekliliğiyle uyumlu olsun; ya da negatif bir ifa-
deyle: Öyle bir davranış göster ki, bu davranışının 
yarattığı sonuçlar, gelecekte var olacak bu tarzda-
ki bir yaşama olasılığını ortadan kaldırmasın; ya 
da basit bir ifadeyle: İnsanlığın dünya üzerinde 
sonsuza değin varlığını sürdürmesinin koşullarını 
tehlikeye sokma; ya da pozitif bir ifadeyle: Gü-
nümüzde yapacağın seçimde, insanın gelecekte, 
geçmişten sorumlu olmamasını sağlamak hedef-
lerinden biri olsun.” (Hans Jonas, Das Prinzip 
verantwortung, s. 36’dan Pieper, 1999:94)

Bazı çevre etikçileri şimdiki kuşakların gelecek 
kuşaklara karşı yükümlülüklerinin neler olduğunu 
gösteren pratik etik kodları bile hazırlamıştır. Bu 
tür kodlardan birinde şu normlar yer almaktadır 
(Pieper, 1999:94):

•	 İnsanın	ve	gelişmiş	hayvanların	türsel	varlığı-
nın tehlikeye atılmaması, bütün bir canlılar 
âleminin bir bütün olarak birarada yaşama-
sını sağlama

•	 İnsan	onuruna	yaraşır	bir	varoluşun	gelecekte	
tehlikeye düşmesine yol açacak davranışlar-
dan kaçınma

•	 Hâlihazırda	 sahip	 olduğumuz	doğal	 ve	 kül-
türel kaynakların korunması, geliştirilmesi, 
sürekli hâle getirilmesi

•	 Bütün	bu	normların	daha	kolay	hayata	geçi-
rilebilmesi için devlet kurumları ve sivil top-
lum kuruluşları ile işbirliğine gidilmesi

•	 Yetişmekte	olan	kuşakların	bu	normlar	konu-
sunda eğitilmesi

Barış Etiği
Barış hakkı ve barış etiği gibi kavramların önem 

kazanmasının sebebi kuşkusuz, nükleer silahların 
varlığı ve tüm insanlığı tehdit eden bir nükleer sa-
vaş ihtimalinden hâlâ bahsediliyor oluşudur. Pek 
çok düşünür, bilim insanı, aktivist söz konusu teh-
ditin ciddiliğine ve geri dönüşü mümkün olmayan 
sonuçlar doğurabilecek riskler taşıdığına dikkat 
çekmektedir. 

Özellikle I. ve II. Dünya Savaşları sırasında ya-
şanan yıkımların derecesi ve niteliği, atom bom-
basının yol açtığı sonuçlar, dünya çapında artan 
silahlanma yarışı ve savaş sanayindeki yansımaları, 
teknolojik ilerlemenin ve sınırsız kârı hedefleyen 
kapitalizmin eleştirilmesine yol açmıştır. Bu sorgu-
lama daha temel bir düzeyde akla ve bilime dayalı 
modern düşüncenin krizi olarak değerlendirilmiş, 
daha insani bir bilimin imkânı sorgulanmaya baş-
lamıştır. Bütün bu olup bitenler bugün niçin ayrı 
bir etik türü olarak barış etiğine ihtiyaç duyulduğu-
nu izah etmektedir:

“Benden korkan ve benim de kendisinden kork-
tuğum ötekinin bu duyguyu yenmesini nasıl sağ-
layabilirim? Kendimi düşmandan nasıl koruya-
cağım sorusu, artık başlıca derdimiz olmaktan 
çıkmalıdır. Asıl sorunumuz, düşmanımı ken-
dimden nasıl korurum olmalı. Bu da, akıllıca 
düşman sevgisi demektir. Barışa ancak ahlâki 
açıdan kendimizi üstün görmeyi bir yana bıra-
kırsak yakınlaşabiliriz. Şimdiye kadarki siyasal 
etiğimizin geniş ölçüde, parmağımızla hep öteki-
nin içindeki kötüyü gösterdiğimiz, kendi içimiz-
deki kötüyü unuttuğumuz … (bir) işaret parma-
ğı etiği olduğunu görmek zorundayız.” (Andre 
Glucksmann, Frieden ist möglich, s. 68’den Pie-
per, 1999:96-97)
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Barış etiği aslında, temel ilkesi adalet olan bir siyasal etiktir. Dünya üzerinde yaşayan tüm bir insanlığın 
barış içerisinde yaşamasını mümkün kılacak evrensel geçerliliği olan dayanışmacı bir adalet anlayışının 
hayata geçirilmesini amaçlayan bu tür bir siyasal etiğe duyulan ihtiyaçtan kaynaklanır:

“Benden korkan ve benim de kendisinden korktuğum ötekinin bu duyguyu yenmesini nasıl sağlayabilirim? 
Kendimi düşmandan nasıl koruyacağım sorusu, artık başlıca derdimiz olmaktan çıkmalıdır. Asıl sorunumuz, 
düşmanımı kendimden nasıl korurum olmalı. Bu da, akıllıca düşman sevgisi demektir. Barışa ancak ahlâki 
açıdan kendimizi üstün görmeyi bir yana bırakırsak yakınlaşabiliriz. Şimdiye kadarki siyasal etiğimizin geniş 
ölçüde, parmağımızla hep ötekinin içindeki kötüyü gösterdiğimiz, kendi içimizdeki kötüyü unuttuğumuz … 
(bir) işaret parmağı etiği olduğunu görmek zorundayız.” (Andre Glucksmann, Frieden ist möglich, s. 68’den 
Pieper, 1999:96-97)

Günümüzün en önemli ahlâk filozoflarından 
Avusturalyalı filozof Peter Singer’ın Practical Et-
hics [Pratik Etik] isimli kitabı, bugün pratik etik 
adı altında tartışılan belli başlı konuları gayet an-
laşılır bir şekilde anlatmaktadır. Tercih faydacılığı 
ismi verilen faydacı etik yaklaşımını benimseyen 
Singer, hayvan hakları, ötenazi ve kürtaj, iklim de-
ğişikliği, sosyal ve ekonomik eşitsizlik, sivil itaatsiz-
lik, şiddet ve terör gibi tüm bir insanlığı yakından 

ilgilendiren sorunlara, gündelik yaşamdan alınmış 
örnekler eşliğinde ve sağlam felsefi argümanlarla 
çözümler önermektedir. Doğrudan meslek etiğiyle 
alakalı olmasa da adı geçen kitap, pek çok meslek 
türünde karşılaşılabilecek kimi sorunlar üzerine 
bir kere daha düşünme imkânı sunmaktadır.

Kaynak: Singer, Peter (2015). Pratik Etik, İstan-
bul: İthaki Yayınları.

Yaşamla İlişkilendir

Lonca teşkilatının meslek ahlâkı düşünce-
sinin gelişiminde oynadığı rolden bahsetmiştik. 
Lonca teşkilatları gerek Avrupa tarihinde gerekse 
bizim tarihimizde yüzyıllar boyunca etkisini sür-
dürmüş, kapitalist ekonominin gelişmesi ve Sa-
nayi Devrimi sonrasında meslek anlayışının radi-
kal bir değişime uğraması sonucunda zayıflamış, 
giderek de etkisini tamamen yitirmiştir.

Selahattin Bayram’ın “Osmanlı Devleti’nde 
Ekonomik Hayatın Yerel Unsurları: Ahilik 
Teşkilatı ve Esnaf Loncaları” isimli makalesi, 
lonca teşkilatının bizim kültürümüzdeki karşılığı 
olan Ahilik’e dair son derece kapsamlı ve doyuru-
cu bir akademik çalışmadır. Yazar burada sırasıyla 

Ahilik’in kökenlerini, Ahi birliklerinin yapısını, 
temel ilkelerini, üyeliğe giriş şeklini, işleyiş man-
tığını, denetim ve cezalandırma işlevini, eğitim 
mekanizmasını, tarihsel gelişimini ve daha pek 
çok özelliğini hayli detaylı incelemiştir. Bu yö-
nüyle çalışma kültürümüzde meslek ahlâkı anla-
yışının nasıl oluştuğunu göstermesi açısından son 
derece aydınlatıcıdır.

Kaynak: Bayram, Selahattin (2012). “Osmanlı 
Devleti’nde Ekonomik Hayatın Yerel Unsurla-
rı: Ahilik Teşkilatı ve Esnaf Loncaları”, İstanbul 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Vol. 21, 
ss. 81-115.

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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Çeşitli meslek etiklerinin 
ortaya çıkışı ile modern 
toplumlarda görülen bilim-
sel, teknolojik, ekonomik 
ve sosyal değişimleri ilişki-
lendiriniz.

Genel anlamdaki etikten 
farklı olarak meslek etiği 
diye bir araştırma alanının 
varolması gerektiğine dair 
yaklaşımın yerindeliğini 
tartışınız.

3 Etiğin, “felsefi etik” ve “pratik etik” şeklinde tasnif edilmesinin ne anlama geldiğini kavrama, 
bir pratik etik türü olanak meslek etiğinin soru ve sorunlarını tartışabilecek bir bilgi düzeyine 

sahip olma, çeşitli meslek etiklerinin temel konularını örnekleyerek öğrenmek.

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Günümüzün belli başlı mes-
lek etiklerinin temel soru ve 
sorunlarını anlatınız.

Öğrenme Çıktısı
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

1
Meslek kavramı tanımlayabilme, çalışma, iş ve meslek arasındaki 
farkı anlayabilme, meslek kavramının ve meslek türlerinin tarihsel 
gelişiminde ortaya çıkan dönüm noktalarına dair fikir sahibi olmak

Meslek Kavramı
Her ne kadar birbiriyle aynı anlamda kullanılsa da çalışma, iş ve 
meslek arasında önemli farklar vardır. İnsanın fiziki veya zihni 
emeği ile üretici bir etkinlikte bulunması çalışma olarak isim-
lendirilirken bu etkinliğin para karşılığı gerçekleştirilmesine iş 
denir. Meslek ise özellikle günümüzde belirli bir özel eğitim 
sonucunda elde edilen bilgiye dayalı, sistematik ve kurallı iş 
olarak tanımlanabilir. Mesleğin bu anlamda kullanılması in-
salık tarihinde kuşkusuz yenidir. Modern kapitalist ekonomik 
üretim biçiminin hakim olduğu, Sanayi Devrimi sonrası top-
lumlarında, teknolojik ilerleme sonucunda mesleklerde hem 
nicel hem de nitel bir değişim olmuştur. Bir yandan meslek-
lerin sayısı artmış, diğer yandan da meslek kavramının kendisi 
dönüşmüştür. Bugün artık meslek salt dinî ve ahlâki amaçlar-
la gerçekleştirilen, insanlara belirli bir dünya görüşü ve kişilik 
kazandıran bir etkinlikten çok uzmanlaşamaya dayalı, önemli 
ölçüde ücret karşılığında gerçekleştirilen, bireylerin toplumsal 
işbölümündeki yerini gösteren bir etkinliktir.

2
Meslek ahlâkı kavramının modern düşünce tarihindeki kaynaklarını öğrenmek, 
Émile Durkheim’ın Meslek Ahlâkı isimli eserinde özel bir işlev yüklenen meslek 
ahlâkı ile günümüzde kullanıldığı anlamıyla meslek ahlâkı arasında ilişki kurmak

Meslek Ahlâkı
Modern düşünce tarihinde meslek ahlâkı kavramı üzerinde en 
fazla duran düşünür, Émile Durkheim olmuştur. Çağdaş top-
lumun içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik kargaşanın en 
önemli sebebini geleneksel ahlâkın yerine birşeyin konamamış 
olmasıyla izah eden Durkheim, yeni bir ahlâk anlayışının geliş-
tirilmesi gerektiğini düşünür. Bunun yolu da öncelikle meslek 
yaşamını birtakım  kurallara bağlamak, böylece mesleki ilişkile-
ri yeniden ahlâkileştirmektir. Durkheim’ın sosyal ve ekonomik 
yaşamın ahlâki kurallarla yeniden düzenlenmesi için lonca sis-
temini tavsiye eder. Geleneksel lonca sisteminin revize edilme-
siyle ortaya çıkacak yeni ahlâk anlayışı, bugün bizim meslek 
ahlâkı olarak isimlendirdiğimiz teorik ve pratik uygulamaların 
erken bir örneği kabul edilebilir.
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3
Etiğin, “felsefi etik” ve “pratik etik” şeklinde tasnif edilmesinin ne anlama 
geldiğini kavrama, bir pratik etik türü olanak meslek etiğinin soru ve sorunlarını 
tartışabilecek bir bilgi düzeyine sahip olma, çeşitli meslek etiklerinin temel 
konularını örnekleyerek öğrenmek

Bir Felsefe Dalı Olarak Meslek 
Etiği

Günümüzde yaygın olan bir görüşe göre etik, “felsefi etik” ve 
“pratik etik” şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Klasik etiğin üzerinde 
durduğu ontolojik ve epistemolojik sorunlarla ilgilenen etiğe 
“felsefi etik” denilmekte, gündelik yaşamda karşılaşılan somut 
durumlarda yaşanan ahlâki sorunları konu alan etik ise “pra-
tik etik” olarak isimlendirilmektedir. Çeşitli meslek türlerinin 
icrası sırasında ortaya çıkan, insanın değeri ve doğru eylemin 
ne olduğuyla ilgili sorunların ele alındığı meslek etiği ise pra-
tik etiğin bir türevi kabul edilebilir. Bu anlamda meslek etiği, 
her bir mesleğin kendine özgü ahlâki normlarını tespit eden ve 
bunların evrensel geçerliliğe sahip etik kodlar hâlinde biraraya 
getiren bir felsefi düşünme etkinliğidir. Bugün en çok dikkat 
çeken meslek etikleri arasında tıp etiği, biyoetik, çevre etiği, bi-
lim etiği ve basın etiği yer almaktadır.
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neler öğrendik?

1  “İnsanlara yararlı mal ve hizmetler üretmek ve 
bunun karşılığında para kazanmak için yapılan, belli 
bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere da-
yalı, kuralları toplumca belirlenen ve etik değerleri 
kapsayan etkinlikler bütünü”ne ne ad verilir?

A. İşbölümü 
B. İş
C. Çalışma 
D. Meslek
E. Meslek ahlâkı

2  “Mesleği, o meslekte bilgi sahibi olmayan in-
sanlardan ayırmak ve meslek mensuplarının göre-
celi yeterliğini ölçmek için mesleki ehliyete yönelik 
objektif standartların temeli” aşağıdakilerden han-
gisiyle ifade edilir?

A. Diploma 
B. Yüksek eğitim
C. Meslek ahlâkı 
D. Lonca teşkilatı
E. Uzmanlık

3  “Teşkilatlanmış esnafın birliğiyle ilgili çeşitli 
fonksiyonların icra edildiği özel yerin adı olup 
teşkilatlanmış esnaf gruplarını ifade eden bir anlam 
da kazanmış” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Lonca 
B. Meslek
C. Örgüt 
D. Tarikat
E. Sınıf

4  “Mesleki davranışla ilgili neyin doğru, neyin 
yanlış, neyin haklı, neyin haksız olduğu hakkında 
inançlara dayalı ilkeler ve kurallar topluluğu” aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A. Meslek örgütü 
B. Kanun
C. Mevzuat 
D. Teorik etik
E. Meslek ahlâkı

5  Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlâkının da-
yandığı ilke ve kurallardan değildir?

A. Dürüstlük
B. Sözünde durma
C. Doğaya ve insanlara saygılı olma
D. Sınırsız kâr
E. Hakça davranma

6  Meslek etiği ile meslek ahlâkı arasındaki iliş-
kiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Her meslek için etik ilkelerden söz etmek 
mümkün değilken meslek ahlâkı her meslek 
için geçerlidir.

B. Meslek etiği kavramı felsefidir; meslek ahlâkı 
kavramı politiktir.

C. Meslek etiği eskiden beri kullanılmaktadır; 
meslek ahlâkı bugüne özgüdür.

D. Meslek etiği, meslek ahlâkına göre daha kap-
samlıdır.

E. Tek bir meslek etiği vardır; birden fazla meslek 
ahlâkı olabilir.

7  Aşağıdakilerden hangisi meslek etiklerinden 
biri değildir?

A. Çevre etiği 
B. Barış etiği
C. Aile etiği 
D. Tıp etiği
E. Bilim Etiği

8  “Bütün ekonomik birimlerin sosyal sorum-
luluk çerçevesi içerisinde, tüm paydaşların hakkını 
gözeterek ve çevreyi koruyarak faaliyette bulun-
masını emreden ahlaki normlar bütünü” aşağıdaki 
meslek etiklerinden hangisine girer?

A. Tıp etiği 
B. Sosyal etik
C. Barış etiği 
D. İş etiği
E. Basın etiği
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? 9  “Hâlihazırda sahip olduğumuz doğal ve kül-

türel kaynakların korunması, geliştirilmesi, sürekli 
hâle getirilmesi” daha çok hangi meslek etiğinin 
öncelikli sorunudur?

A. Barış etiği 
B. Çevre etiği
C. Bilim etiği 
D Tıp etiği
E. İş etiği

10  Aşağıdakilerden hangisi barış etiğinin bir in-
celeme alanı olarak güncellik kazanmasında etkili 
olmuş unsurlardan biri değildir?

A. Kitle imha silahlarının varlığı ve yayılması,
B. Hız kesmeyen küresel ölçekli silahlanma yarışı
C. Savaş sanayiindeki gelişmeler
D. Küresel ölçekte gelişen ötekinin halinden anla-

ma duygusu
E. İki Dünya Savaşında yaşanan yıkım
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Meslek Kavramı” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

1.D Yanıtınız yanlış ise “Meslek Ahlâkı” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Meslek Ahlâkı” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

3. A Yanıtınız yanlış ise “Bir Felsefe Dalı Olarak 
Meslek Etiği” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

8. D

Yanıtınız yanlış ise “Meslek Kavramı” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

2. E Yanıtınız yanlış ise “Bir Felsefe Dalı Olarak 
Meslek Etiği” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Meslek Ahlâkı” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise “Meslek Ahlâkı” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Bir Felsefe Dalı Olarak 
Meslek Etiği” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

9. B

Yanıtınız yanlış ise “Bir Felsefe Dalı Olarak 
Meslek Etiği” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

10. D
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Araştır Yanıt
Anahtarı2

Araştır 1

Meslek kavramı aslında neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Buna karşılık 
zaman içerisinde meslekten ne anlaşılacağı konusunda değişik görüşler ortaya 
çıkmıştır. Bugün meslek deyince öncelikle belirli bir özel eğitim gerektiren bir 
bilgi türüne dayalı, karşılığında ücret alınan kurallı ve sistematik etkinlikler 
akla gelir. Bu anlamda mesleğe tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık gibi kla-
sik meslekler örnek verilebilir. Bununla birlikte her geçen gün yeni meslekler 
ortaya çıkmakta veya klasik meslekler uzmanlaşmaya bağlı olarak alt dallara 
bölünmektedir. Ayrıca mesleklerin icrasında da değişikler görülmektedir. Ör-
neğin “home office” tabir edilen evden çalışma, pek çok meslek için olağan bir 
çalışma tarzı hâline gelmiştir. Keza yine beyaz yakalılar ismiyle bilinen, çağdaş 
toplumlara özgü bir çalışan grubu da vardır. Büyük şirketlerde görev alan bu 
çalışan kesiminin statüsü, rolü, ücreti klasik meslekleden çok farklıdır. Bunun 
yanısıra esnek çalışma da, yarı zamanlı çalışma gibi uygulamalar da bugün 
meslek kavramının nasıl bir dönüşüme uğradığını göstermektedir.

Araştır 2

Geleneksel toplumların hemen hemen tümünde çalışma yaşamında merkezi role 
sahip lonca teşkilatları, bizim bugün anladığımız meslek anlayışından çok farklı bir 
meslek anlayışının vücut bulmasına vesile olmuştur. Meslek, geleneksel toplumlar-
da öncelikle dini ve ahlâki bir kavramdır. Kişinin, bütün bir yaşamı boyunca etkisi 
görülür. Bireylere belirli bir kişilik kazandırır; mensubu olduğu mesleği kişinin bir 
karakter özelliğidir. Kişiler, kendisiyle benzer karakter özelliklere sahip diğer kişi-
lerle aynı meslektedirler ve bu birliktelik, beraberinde toplumsal bir dayanışma-
yı da getirir. Böylece hem aynı mesleğin içinde hem de meslekler arasında ahlâki 
bir kontrol mekanizması kurulur. Buna karşılık modern toplumlarda görüldüğü 
hâliyle meslek, bambaşka bir niteliğe ve işleve sahiptir. Bir kere, dini veya ahlâki de-
ğil ekonomik bir kavramdır; ancak karşılığında ücret alınan işler meslek kabul edi-
lir. Mensubu olduğu meslek, kişiye belirli bir yaşam tarzı, ahlâki hedefler vermez. 
Toplumsal işbölümündeki rolünün bir ifadesidir sadece. Ayrıca aşırı uzmanlaşmış 
bir meslek yaşamı, sıradan insanlar ile uzmanlar arasında mesafe olmasına yol açar, 
bu da uzmanlara yönelik bir güvensizliği doğurur. Mesleki yaşam, toplumdaki ge-
nel yabancılaşmanın bir yansımasıdır. Dahası, aşırı teknolojikleşmiş mesleklerin 
ağırlıklı bir yer teşkil etmesi, insanın kendisi başta olmak üzere doğaya ve doğa ile 
ilişkisine yönelik ciddi tehlikeler barındıran sorunların ortaya çıkmasına da zemin 
hazırlar. Nitekim bu tür bir meslek anlayışı, meslek etiği diye ayrı bir araştırma 
alanının doğmasına da sebep olmuştur.

Araştır 3

Etik, felsefenin en eski dallarından biridir. Etiğin konuları, felsefe tarihinin en temel 
konularındandır. Her ne kadar XX. yüzyılda mantıkçı pozitivizmin ve meta-etik teo-
rilerinin gölgesi altında kalmışsa da etik sorunlar, felsefe varolduğu sürece geçerliliği-
ni sürdürecektir. Nitekim bugün etiğin yeniden önem kazanmasına tanık oluyoruz. 
Fakat bu kez farklı bir kılıkla karşımıza çıktığını görüyoruz Daha doğrusu klasik etik 
konuları, doğrudan değil de başta meslek etiği olmak üzere daha gündelik sorunlar 
dolayımıyla tartışılıyor. Dolayısıyla felsefi etik-pratik etik ayırımına ihtiyaç duyuluyor. 
Günümüzde ontolojik ve epistemolojik sorunlardan ziyade daha pratik sorunlar bağ-
lamında tartışılıyorsa da etik, özü gereği insanla, insanın diğer insanlarla ilişkisinde 
ortaya çıkan sorunlarla, iyi-kötü, doğru-yanlış, haklı-haksız gibi evrensel değerlerle 
meşgul olur. Bu değerlerin bilgisine ulaşmaya çalışır. İnsan söz konusu olduğunda bu 
tip soru veya sorunlar her zaman geçerlidir. Etik, yöneldiği nesne ne kadar pratik olur-
sa olsun sonuçta, tıpkı diğer felsefe dalları gibi teorik bir etkinliktir. Dolayısıyla etiğin 
teorik sorunlarına özgülenmiş bir “felsefi etik”ten ayrı, tamamen pratik sorunlarla 
ilgilenmesi gerektiği düşünülen bir “pratik etik”e ihtiyaç olmadığı gibi pratik etiğin 
bir türü olan “meslek etiği”nden bahsetmek de pek anlamlı değildir. Etik adı altında 
yürütülen her felsefi etkinlik, aynı soruları sorar, ortak bir düşünme biçimine sahiptir. 
Bu anlamda etiğin bütün soruları “Doğru eylem nedir?” sorusuna indirgenebilir. Etik 
düşünme biçimi, genel felsefi akıl yürütmeden farklı değildir.
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Anahtar Sözcükler: • Adalet • Adaletin Türleri • Adalet İlkeleri • Liberal Adalet Anlayışı
• Komüniteryan Adalet Anlayışı • Hakkaniyet Olarak Adalet • Tanınma Olarak Adalet

1
Adaleti Tanımlamak
1 Adaletin öncelikle bir fikir olduğunu 

anlama, adalet fikrinin nasıl kavramlaştırılıp 
tanımlanabileceğine dair görüş sahibi 
olma, adalet türlerini ve adalet ilkelerini 
kavrayabilmek 2

Çağdaş Adalet Teorileri
2 Günümüzün öne çıkan belli başlı adalet 

teorilerinin temel iddialarını anlayacak 
ölçüde bilgi edinme, liberaller ile 
komüniteryanlar arasındaki tartışmayı 
değerlendirebilme, adalet üzerine 
düşünebilme becerisi kazanmak
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GİRİŞ
Herkes bir şeylere hakkı olduğunu ve bu hakkı-

nın zaman zaman ihlal edildiğini iddia eder; hak-
kını korumak için elinden geleni ardına koymaz. 
Hakkının ihlal edildiğini düşünen kişinin talep 
ettiği aslında adaletten başkası değildir. İnsan, her 
türlü olumsuzluğu sineye çeker de kendisine karşı 
adaletsiz davranıldığında, diğer bir ifadeyle haksız-
lığa uğradığında işte buna katlanamaz.

Adaletle ilgili sorunlu diğer bir husus ise adale-
tin sık sık birbirine çok yakın iki duyguyla karış-
tırılmasıdır. Bu duygular merhamet ve intikamdır. 
Bizler çoğu zaman adaleti tesis ettiğimizi iddia edi-
yorken aslında birilerinden intikam alıyor olabi-
liriz. Keza yine adil olduğumuzu düşündüğümüz 
durumlarda eylemlerimizi adalet değil de merha-
met duygusu belirleyebilir.

Adalet ne olduğuna ilişkin tartışmalar bir yana 
sonuçta adaletin eylemlerimizle alâkalı olduğu bir 
gerçektir. Eylemek ise daha önceki ünitelerde de 
belirttiğimiz gibi kaçınılmaz surette değerlendirme 
etkinliğinde bulunmak demektir. Değerlendirme 
ise tercihte bulunmayı gerektirir. Bu ise bizi etiğin 
alanına, insanın değeri ve değerler sorununa götü-
rür. Dolayısıyla adalet üzerine düşünmek de zorun-
lu olarak değerleri gündeme getirir. Nitekim biz de 
bu ünitede adaleti bir değer olarak anlamaya, ada-
let hakkındaki teorik tartışmaları hep adaletin bu 
yönüyle ele almaya çalışacağız.

ADALETİ TANIMLAMAK

Adalet Kelimesinin Anlamı 
Türkçe’de kullandığımız adalet kelimesi Arapça 

kökenli olup “adl” kökünden türer. Fakat kelime, 
yine kökü Arapça’ya dayanan başka kelimelerle bir-
likte bir bütün oluşturur. Adaletle aşağı yukarı aynı 
anlama gelen bu kelimeler arasında “kıst”, “mizan” 
ve “hakk” bulunur. Bu bütünü oluşturan kelime-
lerle birlikte düşündüğümüzde adaletin denk ol-
mak, birbirine eşit olmak, doğru olmak, terazinin 
kefelerini eşit hale getirmek, insaf etmek, herhangi 
bir işte doğru olmak, eşit muamele etmek, taraf-
sızlık, eşitlik, hakkı yerine getirmek, haksızlıktan 
kaçınmak, ölçülü hareket etmek, istikamet, ifrat ile 
tefrit arasında olmak, hakkı ve eşitliği gözetmek, 
işleri yerinde ve zamanında yapmak gibi maddi ve 
manevi” (Yıldırımer, 2017:73) geniş bir kullanım 
alanına sahip olduğu görülür.

Adaletin terim anlamı ise “insanlar arasında bir 
tarafa meyletmeden davranmak, herkesin hakkını 
tanımak, herkese layık olduğu ve hak ettiği şeyi 
vermek”tir (Yıldırımer, 2017:73). Çok yalın bir 
ifadeyle “herşeyi yerli yerine koymak” olarak ta-
nımlanabilecek adaletin zıddı ise “bir şeyi ait oldu-
ğu yerden başka bir yere koymak” anlamına gelen 
“zulüm”dür.

Çeşitli anlamlar arasında özellikle “denge-
de olmak” adaletin ne olduğunu gösteren en iyi 
açıklamadır. Nitekim hemen hemen her kültürde 
adaletin “terazi” imgesiyle gösterilmesi, bu denge 
durumunu ifade eder. Bu bağlamda bir şeyin tera-
ziye konulup ne eksik ne de fazla tartılması adaleti 
anlatır.

Bir Fikir ve Bir Kavram Olarak Adalet
Her ne kadar adalet, bitmez tükenmez tartışma-

lara konu olmuşsa da bütün bu tartışmalı özelliğine 
karşın adalete dair Platon’dan beri kabul edilen bir 
gerçek vardır ki o da adaletin bir “ide” oluşudur. 
Bundan maksat, adaletin “gerçek” bir şey değil de 
bir “fikir” olduğudur. Peki fikir derken neyi kas-
tediyoruz? Fikrin ne olduğunu ve bir fikir olarak 
adaletten ne anlaşılması gerektiğini daha iyi kav-
rayabilmek için daha genel bir düzeyde varolanları 
belirli bir tasnife tâbi tutmamız, diğer bir ifadeyle 
varlığı bölümlere ayırmamız gerekir.

Bu anlamda varlık öncelikle ideal varlık ve reel 
varlık olmak üzere ikiye ayrılabilir. Reel varlık ala-
nında “gerçek” tabir ettiğimiz varolanlar yer alır. Bu 
varolanlar, zaman ve mekân içerisinde yer alır; iç ve 
dış duyulara konu olabilir. Buna karşılık ideal varlık 
alanı, iç ve dış duyularla bilinemeyecek varolanla-
rın alanıdır. Bu varolanlar, duyum dışı ve soyuttur. 
Zaman ve mekân koşullarına tâbi değildirler. Diğer 
bir ifadeyle ideal anlamda varolurlar, yani bunlar 
“fikir” olarak isimlendirilirler; gerçek oldukların-
dan bahsedilemez. Zira ancak düşünme ile bilinebi-
lirler. Matematik ve mantığın konusunu oluşturan 
kavramlar ile etik ve estetiğin konusunu oluşturan 
değerler, ideal varolanlar arasında sayılabilir. 

Bu kısa açıklamadan sonra fikrin, insan zih-
ninin bir tasarımı olduğu söylenebilir. “Bilgi”, 
“inanç” gibi insan zihninin diğer tasavvurlarından 
farklı olarak fikir, dış dünyada varlığı olmayan, do-
layısıyla herhangi bir nesneyle doğrudan ilişkilen-
dirilemeyen, bu anlamda kendi nesnesini yaratan, 
buna karşılık onu düşünene bağlı olmayan, yani 
öznel değil de nesnellik özelliğine sahip bir düşüce 
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tasarımıdır. Bu bağlamda “fikirler tarihe getirilir ve 
orada uzun ya da kısa bir süre etkili olurlar, yani 
fikirler tarihsel varlığa katılır.” (Kuçuradi, 2001:40)

Fikirlerin gerçek olmayışı, ancak düşünme ile 
kavranması ve kendi nesnesini yaratması, kolay ko-
lay tanımlanamayışlarına yol açar. Fikirler alanında 
belirli bir bulanıklık, belirsizlik her zaman görülür. 
Buna karşılık bu özelliği fikirlerin, felsefenin ilgi 
alanına girmesini, felsefi düşünmenin konusunu 
oluşturmasını da mümkün kılar. Fikirlerin felsefi 
düşünmenin konusunu oluşturması ise kavramlaş-
tırma ile olur. Yani fikirler ancak kavramlaştırılmak 
suretiyle anlamlı hâle getirilir.

Adalet de işte bu tür bir fikirdir ve üzerinde 
düşünebilmek ve konuşabilmek için kavramlaş-
tırılması gerekir. Bu kavramlaştırmanın ilk adımı 
ise gündelik yaşamda insanların adalet derken neyi 
kastettiklerine bakmak olabilir. Bu açıdan bakıldı-
ğında adaletin bir hak talebi olduğu rahatlıkla söy-
lenebilir. İnsanlar, adaletten bahsederken aslında 
sahip olduklarını veya sahip olmaları gerektiğini 
düşündükleri bir hakkı talep eder veya haksızlığa 
uğradığını ileri sürer.

Bu basit gerçekten hareketle adalet nedir soru-
su kısaca “herkese hak ettiğini vermek” şeklinde 
cevaplandırılabilir. Fakat bu cevap, adaletin ne ol-
duğuna dair tartışmaları sona erdirecek yeterlilik-
te değildir. Zira daha ilk başta akla ikinci bir soru 
daha gelir: Kimin neyi hakkettiğini nasıl bileceğiz? 
Bu soruyu cevaplamak için yine gündelik yaşamda 
karşımıza çıkan adalet taleplerine biraz daha yakın-
dan bakmakta fayda olabilir:

“Bunu nasıl bilebildiğimizi görebilmek için böyle 
bir savı ileri sürerken bakışımızı izlemek, nereye 
baktığımızı görebilmemizi sağlıyor. Tek tek du-
rumlarda bu bakışımızı izlediğimizde, iki farklı 
şeye baktığımızı ve onları üçüncü (orta) bir terim 
aracılığıyla karşılaştırdığımızı görüyoruz: a) bir 
kişinin belirli bir anda sahip olduğu şeylere, b) 
başka birinin, aynı anda yine sahip olduğu şeyle-
re bakıyor ve bunları c) değer verdiğimiz üçüncü 
bir şey açısından karşılaştırdığımızı görüyoruz. 
Birinin sahip olduğu ve durumunu daha ‘iyi’ ya-
pan –diğer kişiye göre olanaklarının daha fazla 
olmasını sağlayan– ve diğer kişinin de sahip ol-
ması gerektiğini düşündüğümüz bir şey açısından 
yapıyoruz bu karşılaştırmayı. Bu, diğer kişinin 
yoksun bırakıldığını düşündüğümüz şeydir –ek-
sikliği, onun birinci kişinin sahip olduğu bazı 
olanaklarından yoksun kalmasına neden olan şey.
Bizim değer verdiğimiz bir şey açısından iki du-

rumun karşılaştırılması –yani günlük yaşamda 
kurduğumuz bu üçlü ilişki– belirli bir şeyin bi-
rine verilmesi gerektiği savını türettiğimiz yerdir, 
ya da böyle bir savın temelini oluşturan zemin-
dir.” (Kuçuradi, 2001: 42)

Yukarıdaki uzun alıntıda yer alan yaklaşım tar-
zı, adaletin kavramlaştırılmasında önemli bir nok-
taya dikkat çekiyor. Adalet hakkında düşünmeye 
belki de adaletin ne olduğunu sorup, bir adalet ta-
nımı vermektense adaletsizliği anlamaya çalışarak, 
adaletsizlik örneklerini görerek başlamak çok daha 
isabetli olacaktır. Elverir ki bu tür örnekler, adalet 
hakkındaki bitimsiz tartışmaları daha sağlıklı hâle 
getirsin; adaleti anlamayı kolaylaştırsın.

Demek ki “Adalet nedir?” sorusunu cevaplan-
dırmaktan daha önemli olan, “Adaletsizlik nedir?” 
sorusunu cevaplandırmaktır. Zira “adalet ve adalet-
sizlik iki karşıt terim olduğu halde, iki karşıt kav-
ram değildir. Adaletsizlik terimi bir durumu, adalet 
terimi ise farklı (bir fikri insan tasarımını), genel 
bir talebi ya da bir üst ilkeyi dile getiriyor, bir du-
rumu değil.” (Kuçuradi, 2001:43)

Dolayısıyla belirli bir durumu tespit etme, bu 
durumun özelliklerini anlama, bir fikri anlamaktan 
daha kolaydır. Peki adaletsizlik ne demektir? Ada-
letsizlik olarak isimlendirdiğimiz durumların ortak 
özellikleri nelerdir?

“Kişi düzeyinde bakıldığında adaletsizlik, ki-
şilerin bazı haklarının doğrudan ya da dolaylı 
olarak çiğnenmesine yol açan veya yaşanmasını 
engelleyen bir muamele biçimi olarak ortaya çı-
kıyor.” (Kuçuradi, 2001:43)

Kişilerin birtakım haklarının doğrudan veya 
dolaylı ihlaline yol açan bir muamele biçimi olarak 
adaletsizlik, içinde bulunulan koşulların insanların, 
salt insan olmak sebebiyle sahip olduğu kimi ola-
naklarını hayata geçirmelerine imkân vermeyecek 
derecede elverişsiz olduğu durumlarda ortaya çıkar.

“Adalet ve adaletsizlik iki karşıt terim olduğu 
hâlde, iki karşıt kavram değildir. Adaletsizlik 
terimi bir durumu, adalet terimi ise farklı (bir 
fikri insan tasarımını), genel bir talebi ya da 
bir üst ilkeyi dile getiriyor, bir durumu değil.” 
(Kuçuradi, 2001:43)

dikkat
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Adaletsizliği bu şekilde tanımladıktan sonra bu 
kez de şu soruya muhatap oluruz: Adaletsizliğe yol 
açan bu elverişsiz koşulları nasıl tespit edebiliriz? 
Bu soru beraberinde söz konusu elverişsiz koşulla-
rın ihlal ettiğini söylediğimiz insan haklarının neler 
olduğu, niçin bu koşullarda birtakım hakların ihlal 
edildiği sorularını da getirir. Kısaca hangi koşulla-
rın insanların, salt insan olarak sahip olduğu ola-
nakları hayata geçirmesini engellediğini bilmemiz 
gerekir. Bütün bu sorular sonuçta insanın değeri 
sorununda düğümlenir. İnsanın değerini ise insa-
nın bu dünyadaki yerini ve diğer canlılardan farkı-
nı araştıran felsefi antropoloji aracılığıyla ve insa-
nın değerini ortaya koyan tarih içerisindeki kültür 
başarılarının bilgisinden anlayabiliriz. Bu hayli 
karmaşık bir düşünme ve bilme etkinliğini gerekti-
rir. Bu düşünme ve bilme etkinliği şu aşamalardan 
oluşur:

“a) Biraz önce sözünü ettiğim bilgiyle, belirli 
bir tarihsel anda insanlığa bakıyor ve tür olarak 
insanın böyle olanaklarının o anda gerçekleşme 
derecesini (ulaştığı yeri) görüyoruz; tür olarak 
insanın o tarihsel anda bu açıdan nereye geldiği-
ni görüyoruz. Bu, ‘üçüncü terim’ dediğim şeyi ya 
da karşılaştırmanın zeminini oluşturuyor. b) Bu 
bilgiyle, o anda yaşaşan çeşitli insan gruplarına 
bakıyoruz ve görüyoruz ki bazı gruplarda kişiler, 
başka gruplardaki kişilere göre daha yüksek de-
recede böyle olanakları gerçekleştiriyor; yani bazı 
gruplarda, diğerlerine göre daha çok sayıda kişi-
ler, insanlığın gelişmesine katkıda bulunuyor. c) 
Bu olguyu açıklama çabasında, bu çeşitli katkılar 
ile o grupların koşulları arasında bir bağlantı ku-

ruyor ve bu bağlantıda, bazı koşullar, böyle ola-
nakların gerçekleşebilmesine engelleyici ya da el-
verişsiz görünüyor. d) Bu karşılaştırmada da bazı 
gruplarda mevcut koşulların tersi olan koşulları, 
insanın söz konusu olanaklarının gerçekleşebilir-
liğinin zorunlu koşulları olduğu sonucunu çıka-
rıyoruz, yani insan hakları dediğimiz talepleri 
türetiyoruz.” (Kuçuradi, 2001:45) 

Bu tespit ve değerlendirmeden sonra artık ada-
letin ne olduğuna dair bir fikre varabiliriz. Bu fikri 
şöyle ifade edebiliriz:

“Adalet, kişilerin temel haklarının korunması 
talebi ve mevcut koşullarda gereklerinin, sürekli 
olarak, ülkeler ve dünya düzeyinde gerçekleştiril-
mesi talebidir. Böyle belirlendiğinde adalet, bir 
üst ilke olarak karşımıza çıkıyor. Talep ettiği şey: 
sosyal, ekonomik ve siyasal ilişkilerin düzenlen-
mesini belirleyen ilkelerin, her tarihsel anda mev-
cut koşullara insan hakları bilgisinin ışığı altında 
bakarak türetilmesidir.” (Kuçuradi, 2001:45)

Sonuç itibariyle özünde bir fikir olan adaleti 
kavramlaştırma çabası, bize adaletle ilgili önemli 
bir noktayı görme imkânı verir. O da adaletin, be-
lirli bir isteme biçimini gerektirdiğidir. Bu anlamda 
adalet için, zaman ve mekâna göre değişse de in-
sanın olanaklarını hayata geçirmeye elverişli olma 
açısından benzer niteliklere sahip toplum düzenle-
rini var eden koşulları oluşturma ve muhafaza etme 
yönünde bir irade sergileme de diyebiliriz.

Adaletin Türleri
Adalet kavramı üzerine felsefi plânda ilk siste-

matik düşünmeyi Eski Yunan’da, özellikle de Sok-
ratik okul olarak isimlendirdiğimiz Sokrates-Pla-
ton-Aristoteles çizgisinde görüyoruz. Bu düşünce 
çizgisinde adalet, ikili bir anlamda kullanılmakta-
dır. Modern zihnin anlamakta zorlanacağı bu iki-
li yaklaşımda adalet, bir yandan devleti oluşturan 
farklı zümrelerin arasındaki ilişkilerin, diğer yan-
dan da insan ruhunun bir özelliğidir. Üstelik insan 
ruhunda görülen bir denge durumunu ifade eden 
adalet, devletteki zümrelerin arasındaki ilişkinin bir 
yansımasıdır. Bu açıdan bakıldığında adalet, hem 
devleti oluşturan zümrelerin herbirinin üzerine dü-
şen görevi layıkıyla yerine getirmesi anlamına gelir 
hem de ruhunun farklı bölümleri arasında denge 
bulunan insanın sahip olduğu bir erdemin ismidir.

“Adalet, kişilerin temel haklarının korun-
ması talebi ve mevcut koşullarda gerek-
lerinin, sürekli olarak, ülkeler ve dünya 
düzeyinde gerçekleştirilmesi talebidir.” 
(Kuçuradi, 2001:45)
“Genel olarak adaletsizlik, mevcut koşul-
ların, kişilerin ya da grupların insansal 
olanaklarını gerçekleştirmeye, aynı za-
manda insanın bazı olanaklarını gerçekleş-
tirebilmesine elverişsiz olduğu durum ya 
da doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 
engel oluşturduğu durumdur.” (Kuçuradi, 
2001:43-44)
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Demek ki Eski Yunan’da karşımıza çıkan ilk 
adalet tasnifinde bir karakter özelliği olma anla-
mında bireysel veya kişisel adalet dediğimiz bir 
adalet ile devleti oluşturan sınıfların birbirine göre 
konumunun ve bunun soncunda ortaya çıkan 
düzenin bir özelliğini ifade eden toplumsal veya 
siyasal adalet şeklinde iki tür adalettir. Bu ikinci 
anlamıyla adalet, bir toplumdaki kurumların işle-
yişine, alınan kararlara ve uygulamalara yöneliktir. 
Nitekim bugün bizim de adalet denildiğinde ilk 
aklımıza gelen aşağı yukarı böyle bir şeydir. Yani 
adaletten bizim anladığımız devletle ilişkimize dair 
bir şeydir. Örneğin yasalara uygun davranan veya 
hukukun üstünlüğünü gözeten kişi ve kurumların 
adil olduğunu söyleriz. Buna karşılık yukarıdaki ilk 
anlamıyla adalet, yani Eski Yunan’da yaygın kabul 
edilen adalet çok daha kapsamlı bir kavramdır. Bir 
bütün olarak insanın sahip olduğu erdemlerle il-
gilidir ve insan için geçerli olan bu adalet, aslında 
devlette işleyen belirli bir düzenin devamıdır.

Bu adalet tasnifinde bir kişi özelliği olarak ada-
lete subjektif adalet de denilebilir. Burada kişinin 
sürekli adaleti gözeterek eylemde bulunması, ada-
letin kendisinde bir karakter özelliği hâline gelmesi 
söz konusudur. Buna karşılık devlet yönetiminde 
ve toplum düzeninde geçerli adalet ise objektif ada-
lettir. Bu adalet türünün objektif oluşu, insanlar 
arasındaki ilişkilerin bir özelliği olmasından kay-
naklanır. Kişiler, kendileri hakkında ne kadar adil 
olduklarını düşünseler de bu, karşılarındaki kişiler-
le ilişkilerinde de adil olduklarının garantisi değil-
dir. Dolayısıyla insanlar arasındaki ilişkileri hangi 
ilkelerin belirleyeceği, o ilişkinin taraflarının kişisel 
özelliklerinden bağımsız bir sorundur; nesnel birta-
kım değerlendirmelere tâbi olmalıdır.

Yine Eski Yunan’dan özellikle de Aristoteles’ten 
beri yaygın kabul edilen diğer bir adalet tasnifi ise 
denkleştirici adalet - dağıtıcı adalet - hakkaniyet 
(nasfet) şeklindedir.

Denkleştirici adalet, Aristoteles’in pazar adaleti 
dediği, eşya ve hizmetlerin değiş tokuşunda geçer-
li adalettir. Temelinde edim - karşı edim ilişkisinin 
yer aldığı bu adalet türünün temelinde bir eşitlik 
düşüncesi vardır. Herkese eşit olanın verilmesi ilke-
sine dayanan denkleştirici adalet, bu anlamda arit-
metik eşitliği kabul eder. Bu adalete göre hiçkimse 
verdiğinden daha fazla almamalıdır. Aksi takdirde 
taraflar arasındaki denge bozulmuş olur. Eğer söz 
konusu denge bozulursa ya ödeme ya da onarma yo-
luyla eşitlik tekrar kurulmalıdır. Denkleştirici adalet 
çoğu zaman alım-satım ilişkilerinde karşımıza çıksa 

da suç-ceza ilişkisinde de uygulama alanı bulur. Kişi, 
hangi suçu işlemişse ona uygun bir ceza almalıdır.

Dağıtıcı adalet, aritmetik değil de geometrik 
eşitliğe dayanır. Yani burada mutlak değil, orantılı 
bir eşitlik söz konusudur. Herkese eşit olanın veril-
mesi, herkesin eşit muamele görmesi, bazen adale-
tin ihlali anlamına da gelebilir. Zira kişilerin sahip 
olduğu birtakım özellikler, içinde bulundukları ko-
şullar, ihtiyaçları, yetenekleri, imkânları farklıdır. 
Bu farklılıklar, eşitlikten taviz verilmesini veya eşit 
durumdakilere eşit davranılmasını gerektirebilir. 
Nitekim herkesten aynı miktarda vergi alınması 
ciddi adaletsizliklere yol açar. Herkesin geliri aynı 
değildir. Burada gelire göre vergi vermek eşitliği 
bozsa da adaletin bir gereğidir.

Denkleştirici adalet daha çok kişiler arasındaki 
ilişkilerde geçerlidir ve insanları hiçbir ayrım gözet-
meden eşit kabul etme düşüncesine dayanır. Buna 
karşılık dağıtıcı adalet, kişiler ile kurumlar veya top-
lum arasında uygulanır; belirli bir toplumda nimet 
ve külfetlerin nasıl dağıtılacağını belirler. Bu yönüyle 
dağıtıcı adaletin, kişileri eşit değil de kendine özellik-
lere sahip varlıklar kabul ettiği söylenebilir. Denkleş-
tirici adalet benzerlikten, daha doğrusu aynılıktan, 
dağıtıcı adalet ise farklılıktan hareket eder.

Hakkaniyet veya nısfet (nasfet/nasafet), diğer iki 
adalet türünden farklı olarak hiçbir şekilde eşitliğe 
dayanmaz. Her bir durumu kendine özgü koşulları 
içerisinde değerlendirir, her bir kişiye farklı ve du-
rumun gerektirdiği şekilde davranmayı talep eder. 
Eşitliği bozması, öngörülebilirlik ve ölçülebilirlik 
açısından sorun teşkil etse de gündelik yaşamın 
olağan akşında karşılaşılan farklı durumlarda her 
bir kişiyi kendi tekliğinde ve birey olarak muhatap 
alır. Burada söz konusu kişinin öznel koşulları dik-
kate alınarak bir karara varılır. Örnek olarak şöyle 
bir hadiseyi gösterebiliriz. Diyelim ki bir hastanede 
birinci dereceden bir akrabası ameliyat masasında 
hayatını kaybeden bir kişi, o ân ameliyathaneden 
çıkmasını isteyen hasta bakıcıya veya doktora za-
rar verici bir müdahalede bulunsa normal şartlarda 
kanunen suçlu kabul edilecek ve cezası neyse onu 
hak edecekken o ânki ruh hâlinden ötürü daha az 
cezayı alabilecektir. Nitekim bu adalet türüne insaf 
kelimesinden türeyen nasfet veya nısfet denmesi-
nin sebebi de budur. Zira burada adaletin daha çok 
merhamete yakınlaştığı görülmektedir.

Aristoteles’den beri kabul edilmiş denkleştirici 
adalet-dağıtıcı adalet tasnifi, çok farklı aşamalardan 
geçerek günümüzdeki adalet tartışmalarının yönü-
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nü de belirleyecek bir niteliğe bürünmüş, denkleş-
tirici adalet ve dağıtıcı adalet kavramları şekli adalet 
ve maddi adalet biçimini almıştır. Buna göre şekli 
adaletin adalete ilişkin birtakım şekil ilkeleri belir-
lemekle yetindiği, maddi adaletin ise evrensel veya 
tarihsel ve toplumsal şartlara tabi, belirli bir somut 
ilkeyi temel kabul ettiği ileri sürülmüştür.

Şekli adalet, herhangi bir hukuk düzeninde yer 
alan kuralların, tarafsız ve tutarlı bir şekilde uygu-
lanması anlamında yasa adaleti (legal justice) olarak 
da adlandırılmış ve maddi adalete tekabül eden sos-
yal adalet kavramının karşısına konmuştur. Bu tar-
tışmaya geçmeden önce yine adaletin şekli ve mad-
di anlamlarıyla ilgili bir başka adalet tasnifinden ve 
buna bağlı tartışmadan bahsetmekte yarar var.

Bu tasnife göre adalet iki anlamda kullanılır. 
Bunlardan ilkine göre, belirli bir hukuk düzenince 
kabul edilmiş kuralların tarafsız ve tutarlı bir şekil-
de uygulanmasıyken ikincisine göre adalet, bütün 
hukuk düzenlerinin uyması gereken birtakım ilke-
lerin kendisinden çıkarılacağı bir idealdir ve ancak 
bu son anlamıyla kendi başına bir varlığa, diğer 
kavramlardan ayrılabilen bir niteliğe sahiptir. En 
basit tanımıyla adalet ‘herkese kendine düşeni ver-
mek’ olarak kabul edilirse öncelikle herkesin ken-
dine düşenin ne olduğunun belirlenmesi gerekir. 
Bu konuda ilk akla gelen ölçüt, yasalar tarafından 
kişilere birtakım hakların verilip verilmediğidir. 
Buna göre yasalar tarafından kişilere birtakım hak-
ların verilmesi adaletin gereğidir. Dolayısıyla bu tür 
adalete yasa adaleti denilebilir. Yasa adaletine göre, 
“(y)asalara uygun tüm davranış ve ilişki biçimleri, 
bu arada yasa koyma ve mahkeme kararları gibi 
hukuki işlemler de dayandıkları hukuk kurallarına 
aykırı düşmedikleri ölçüde” adildir. Fakat yasalara 
uygun olan her davranış mutlaka adil olmayabilir; 
zira yasanın kendisi, gerçek anlamda adaleti yansıt-
mayabilir. Bu durumda yasa üstü veya yasa öncesi 
bir adalet düşüncesine ihtiyaç duyulur. Bütün hu-
kuk düzenlerine egemen olan bu adalet, “objektif 
ve salt bir değer niteliğindeki adalettir.” Bu adalete 
yasa üstü adalet de denilmektedir.

Şekli adalet ve maddi adalet tartışmasının daha 
yaygın ve sadece hukuk değil siyaset teorisini de il-
gilendiren versiyonu, prosedürel adalet-sosyal ada-
let tartışması şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Belirli bir kurallar manzumesi (hukuk) aracılı-
ğıyla bir suça verilen ceza veya bir zarar için öngö-
rülen tazminat borcu ile ilgili olan prosedürel ada-
let, iki temel sorunla uğraşır: Öncelikle bir cezanın 

hangi şartlarda verileceğini tespit eder; bu cezanın 
farklı suçlara uygun olmasını sağlar ve özel hukuk 
alanında verilen zararın hangi oranda karşılanaca-
ğını söyler. İkinci olarak hukukun belirli bir pro-
sedüre uygun olarak işlemesini güvence altına alır. 
Diğer bir deyişle adil yargılanma, yargıya başvurma 
vb. haklarla, yani hukukun şekli kısmıyla ilgilenir. 
Buna karşılık sosyal adalet, bir toplumdaki kaynak-
ların, ürünlerin ve yükümlülüklerin dağıtımını dü-
zenler. Ücretlerin adil olması, iskân, sağlık, eğitim 
ve refah gibi sosyal konularla ilgilenir. 

Prosedürel adalet kavramının adalet tartışmala-
rında ön plana çıkması, sosyal bilimlerdeki bireyci 
yöntem anlayışıyla birlikte gerçekleşmiştir. Bireyci 
yönteme göre sadece bireylerin eylemleri, adalet 
veya hakkaniyet açısından ahlâki bir değerlendir-
meye tabi tutulabilir. Toplumsal süreçler veya gelir 
dağılımı gibi konuların adil olup olmamasının bir 
anlamı yoktur. Adalet bireysel eylemlerin bir özelli-
ğidir. Mülkiyet hakkı, sözleşme serbestisi gibi temel 
insan hak ve özgürlüklerini koruyan hukuk kural-
larına uygun eylemler ancak adil olarak nitelendi-
rilebilir. Adalet, toplumun veya kişilerin arasındaki 
ilişkilerin bir özelliği değil, belirli niteliklere sahip, 
önceden bilinebilir hukuk kurallarına, kişinin bi-
linçli eylemleriyle itaati olduğu için, söz konusu bu 
eylemlerin sonuçlarının adil olup olmamasından 
bahsetmek anlamlı değildir.

Buna karşılık sosyal adalet kavramı, toplumun 
veya kişiler arasındaki toplumsal ilişkilerin sahip 
olduğu bir niteliğe işaret eder. Buna göre, örneğin 
gelir dağılımının belli birtakım ilkelere uyduğu bir 
toplum adil bir toplumdur ve devlet bu durumun 
gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almaya yetki-
lidir. Bir başka deyişle, adil bir eylemin ortaya çı-
kabilmesi için, önceden adil bir toplumsal ilişkiler 
ağının bulunması gerekir. Bu aynı zamanda şu an-
lama da gelir: Kişiler arasında meydana gelen her 
türlü ilişki ve mübadele, belli bazı soyut ahlâk ilke-
lerine uygun olmalıdır. 

Sonuç olarak prosedürel adaletin, bireyin öz-
gürlüğüne önem verdiği, bu özgürlükten sosyal 
adalet veya herhangi başka bir değer lehine fera-
gat edilemeyeceğini kabul ettiği söylenebilir. Do-
layısıyla burada adalet, ‘özgürlük’ değeri üzerinde 
temellendirilmiştir. Buna karşılık sosyal adalet, bi-
reyin eylemlerine değil, toplumun içinde bulundu-
ğu duruma vurgu yapması ve toplumda üretilmiş 
değerlerin paylaştırılmasında bazı ahlâki ilkelere 
uyulmasını adalet için gerekli saymasıyla, adaleti, 
‘eşitlik’ değeri üzerinde temellendirir. 
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Adalet İlkeleri 
Adaletin ne olduğuna ilişkin tartışmalarda ileri 

sürülen farklı görüşlere bakıldığında ısrarla üzerin-
de durulan, sürekli etrafında dolaşılan birkaç kav-
ram vardır. Her ne kadar bu kavramların ne anla-
ma geldiği, neyi içerdiği ve gerçek yaşamda neye 
karşılık geldiği konusunda tam bir uzlaşma yoksa 
da adalet hakkında yürütülecek herhangi bir teorik 
soruşturmanın adalet ile bu kavramlar arasında zo-
runlu bir bağ kurması gerektiği açıktır.

“Adaletin unsurları” veya “adalet ilkeleri” ola-
rak isimlendireceğimiz bu kavramlar şunlardır 
(Schmidtz, 2010:30):

•	 Eşitlik	ilkesi	insanların	eşit	muameleye	tabi	
tutulmaları –fırsat eşitliği sunmak, eşit işe 
eşit ücret ödemek ve benzeri– ya da her ne 
dağıtılıyorsa eşit pay almaları gerektiğini 
ifade eder.

•	 Hak	ediş	ilkesi	insanların	hak	ettikleri	şeyi	
almaları gerektiğini ifade eder. İnsanlar işe 
koydukları gayret ya da verilen işi yaparken 
aldıkları risk ya da müşterilerine sağladıkla-
rı tatmin ölçüsünde ödüllendirilmelidirler. 
Özetle, eşitlik ilkesi müşterek sahip olduk-
larımız üzerinde odaklanırken, hak ediş il-
kesi kendimizi nasıl farklılaştırdığımız üze-
rinde odaklanır.

•	 Mütekâbiliyet	ilkesi	der	ki,	Ali’nin	bana	bir	
iyilik etmesi ile ben bir yükümlülük altına 
girmiş olurum. Şimdi benim Ali’ye olan iyi-
lik borcumun onun nasıl bir insan oluğuyla 
değil sahip olduğumuz ortak geçmişle ilgisi 
vardır. Yine özetle, hak ediş ilkesi bireyin 
karakterine odaklanırken mütekabiliyet il-
kesi , ilişkinin karakterine odaklanır.

•	 Son	olarak	ihtiyaç	ilkesi,	bir	ihtiyaçlar	sını-
fını tanımlar ve bir toplumun bu ihtiyaçları 
mümkün olduğunca insanî şekilde karşıla-
dığı zaman âdil olabileceğini söyler.

Yukarıda belirtilen adalet ilkeleri, günümüz-
de ortaya çıkan adale teorilerinin kalkış noktasını 
oluşturur. Diğer bir ifadeyle bir adalet teorisinin 
niteliği, bu ilkelerden hangisine merkezî bir yer 
verdiğine göre belirlenir. Bu durum, adalet kavra-
mının birbirinden farklı, hatta birbiriyle çatışan çe-
şitli unsurlardan oluştuğunu, dolayısıyla çok yönlü 
olduğunu da gösterir. Her bir teori, adaleti belirli 
bir yönüyle ele almaktadır:

“Adalet arazisini taradığımda şunları görüyo-
rum. Adalet dediğimiz şey, bir bakıma, birbir-
leriyle bağlantılı öğelerden (unsurlardan) oluşan 
birtakım yıldızıdır. Bir dereceye kadar bir bütün-
lük ve birlik görüyorum ama adaletin bütünlüğü 
bir binanın bütünlüğünden çok bir mahallenin 
bütünülüğüne benzeyen sınırlı bir bütünlüktür. 
İyi bir mahalle, içinde insanların hoşça yaşadık-
ları işlevsel bir mekândır. Ancak, iyi mahalleler 
iyi binalar kadar kapsamlı bir şekilde tasarlana-
mazlar.” (Schmidtz, 2010:15)
“Adalet bir mahalle ise, adalet teorisi bu mahal-
lenin bir haritasıdır. En iyi teori, keşfedilmemiş 
bulvarlar hakkında yaratıcısının, doğruluk payı 
olsa bile, spekülasyon yapmayı reddederek bazı 
bölümlerini boş bıraktığı bir harita gibi, eksiktir. 
Bir teori, mahallenin kendisiyle birlikte, mahal-
leyi her yönden temsil edebilme yolunda daha faz-
la bilgiye ve daha farklı amaçlara sahip gelecekte-
ki sakinlerinin elinde evrim geçirir.” (Schmidtz, 
2010:16)

Bu açıklamalardan sonra günümüzün en etkili 
adalet teorilerine geçilebilir.

Adalet türlerinin birbirle-
riyle ilişkisi nasıldır?

Adaletin bir fikir oluşu ile 
kavram oluşu arasındaki 
fark nedir?

Belli başlı adalet ilkeleri ne-
lerdir, anlatınız.

Öğrenme Çıktısı

1 Adaletin öncelikle bir fikir olduğunu anlama, adalet fikrinin nasıl kavramlaştırılıp 
tanımlanabileceğine dair görüş sahibi olma, adalet türlerini ve adalet ilkelerini kavramak

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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ÇAĞDAŞ ADALET TEORİLERİ

Liberal Siyaset Teorisi ve Adalet 
Sorunu

Son iki yüzyıldır Batı siyaset teorisine hakim li-
beral siyaset ve ahlâk anlayışı; hem bir olgu, hem 
de bir ilke olarak, insan için neyin iyi olduğu veya 
insan doğasının neyi gerektirdiği gibi soruların 
tam bir uzlaşmayla cevaplandırılamayacağı, zira bu 
konuda ileri sürülen görüşler arasında radikal ve 
giderilemez farklılıklar olduğu önkabulünden ha-
reket eder. Bu önkabule göre siyaset alanında, ni-
hai anlamda bir iyi veya kötüden bahsetmeye imkân 
yoktur; zira bu kavramlar nesnelleştirilemeyecek 
nitelikte öznel değerlerdir. Bu anlayışın karşısında 
yer alan ve Platon ve Aristoteles’den ilham alan di-
ğer bir anlayışa göre ise siyaset teorisinin en önemli 
görevi, insan için ortak olan iyinin elde edilmesini 
temin edecek temel birtakım değerlerin geliştirile-
bileceği siyasi bir toplum inşa etmektir.

Liberal siyaset teorisinin karakteristik özelliği, 
ortak iyiyi kendisine amaç edinen siyasi bir toplu-
luğu kurmaya çalışan her türlü projeyi reddetme-
sidir. Bu anlamda liberal siyaset teorisi ahlâki ço-
ğulculuğu kabul eder. Günümüzde pek çok liberal 
siyaset düşünürü açıkça bu düşünceyi savunur ve 
insanın amacını (telos) belirleyecek bir nesnel ahlâk 
düzeninin varlığını reddeder. Onlara göre liberal 
düşünce, temel ahlâk sorunları karşısında nötr ol-
malıdır. Dolayısıyla liberal siyaset teorisi, iyi hayat 
veya insanın doğası hakkında herkesçe kabul edil-

miş birtakım doğruların olduğu düşüncesi üzerine 
kurulu bir siyaset kavramını kabul etmez. Onun 
asıl ilgilendiği kurallar veya ilkelerdir. Liberal siya-
set anlayışının kabul ettiği kurallar, her bireye, ken-
di iyi anlayışını, diğerlerininkini ortadan kaldırma-
yacak şekilde gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir 
özgürlüğü güvence altına alan kurallardır. Bu tür 
bir liberal anlayışın merkezinde yüksek amaçlardan 
ve hedeflerden çok, kurallar bulunur ve bu kurallar; 
epistemoloji, metafizik, insan doğası ve iyi hayat 
gibi kavramlara atıf yapmaksızın haklılaştırılabilir 
niteliğe sahip olmalıdır.

Liberal siyaset teorisine göre liberalizmin çöz-
mesi gereken temel sorun, siyasi iktidarın, her bire-
ye eşit muamele etmesini sağlayacak ve onlara her-
hangi bir özel iyi anlayışını zorla kabul ettirmesini 
engelleyecek kurallar bütününü belirlemektir. Li-
beralizmin temel değeri tarafsızlıktır ve bu görüşün 
tutarlı olabilmesi için, liberal bir toplumu tanım-
layacak kuralların, o toplumdaki farklı iyi anlayış-
ları karşısında tarafsız bir konumdan hareketle ka-
rarlaştırıldığını göstermesi gerekir. Siyasi iktidarın 
herhangi bir yasal faaliyeti, bu farklı iyi anlayışları 
karşısında tarafsız olmalıdır. Buna göre liberal dü-
şüncenin ilgilendiği iki temel sorun vardır. Liberal 
düşünce öncelikle, siyasi eylemi yönlendirecek ve 
herhangi bir ahlâk anlayışını, onu kabul etmeyen-
lere, meşru olmayan bir şekilde zorla kabul ettirme 
anlamına gelmeyecek, iyi kavramından bağımsız 
bir kurallar manzumesi tespit etmelidir. İkinci ola-
rak, her bireye; diğerlerinin sınırlaması ve karışması 
olmaksızın, özgürce kendi dünya görüşünü gerçek-
leştirebilmesini sağlayacak kurumlar inşa etmelidir.

Liberal bir toplumda uygulanacak kuralların, 
insanın hayattaki amacına ilişkin herkesçe kabul 
edilmesi gerektiği düşünülen genel bir anlayıştan 
bağımsız belirlenmesi, liberal siyaset anlayışının tu-
tarlılığı için zorunludur. Bu tarz bir siyaset anlayışı, 
ahlâki çoğulculuğa sahip bir toplumun siyaset anla-
yışıdır ve bireylerin, hayatın anlamına ve amacına 
ilişkin öznel düşüncelerine ilgisiz kalmasına rağ-
men, meşru kabul edecekleri ve saygı duyacakları 
nitelikte kuralları belirleyip uygulanmasını güven-
ce altına almalıdır.

Bu tarz kurallar ve onların uygulanması için ge-
rekli şartlar konusunda, temel iddiaları çok farklı, 
hatta çoğu kez birbiriyle çatışmalı çeşitli adalet teo-
rileri geliştirilmiştir. 

Liberal siyaset anlayışının ilgilendiği iki 
temel sorun vardır:
- siyasi eylemi yönlendirecek ve herhan-

gi bir ahlâk anlayışını; onu kabul et-
meyenlere, meşru olmayan bir şekilde 
zorla kabul ettirme anlamına gelme-
yecek, iyi kavramından bağımsız bir 
kurallar manzumesi tespit etme

- her bireye, diğerlerinin sınırlaması ve 
karışması olmaksızın, özgürce kendi 
dünya görüşünü gerçekleştirebilmesi-
ni sağlayacak kurumlar inşa etme
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John Stuart Mill’in Faydacı Adalet 
Teorisi 

Resim 3.1 John Stuart Mill

Kaynak: https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j
&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=
8&ved=2ahUKEwilk-fGh5_dAhWlNOwKHRcfD70Qj
Rx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.

org%2Fwiki%2FJohn_Stuart_Mill&psig=AOvVaw0elsQ
xnwLM8yCC8nWX-t7Z&ust=1536071808989924

Adalet ile fayda arasında keskin bir farklılık gör-
mek yaygın bir kabuldür. Buna rağmen faydacılar 
bütün gayretleriyle bu karşıtlığın geçerliliğini sor-
gular. Faydacılara göre adalet, ahlâki ve siyasi konu-
larda bağımsız bir ölçüt niteliğine sahip olmasına 
rağmen, kendisi de aslında nihai bir etik ilkeye da-
yanır. Bu ilke, ahlâkça doğru eylemin azami fayda-
yı doğuran eylem olduğunu söyleyen ilkedir. Buna 
karşılık faydacılığın karşısında yer alanlar adalete, 
faydacı düşünceyle uyum gösteremeyecek nitelikte 
bir üstün ahlâki değer atfederler. Bir kısmı daha da 
ileri giderek adaleti, azami faydayı sağlayacak tüm 
amaçları dışarıda bırakacak bir dağıtıcı ideal olarak 
tanımlar. 

Dolayısıyla faydacılar, adalet kavramını tanım-
larken kaçınılmaz olarak savunmacı bir konumda 
yer alırlar ve kendilerini faydacılığın, adil olana iliş-
kin sağduyunun kabul ettiği anlayışlarla radikal bir 
çatışma içerisinde olmadığını göstermek zorunda 
hissederler. Bunu yaparken de klasik faydacılığı, 
adaletin gerekleriyle uzlaşacak biçimde yeniden yo-
rumlamaya çalışırlar.

Faydacı düşünürler bu amaçlarını gerçekleştir-
mek için adalete ilişkin çok farklı ve zengin görüş-
ler ileri sürmüşlerdir. Fakat aşağıda bu görüşlerden 
sadece John Stuart Mill’inki ele alınacaktır. Zira 
Mill (1806-1873), adalet kavramını metafizik ol-
masından ötürü reddeden ve hiçbir şekilde üzerin-
de durmayan Jeremy Bentham’dan farklı olarak, 
adaletin kendisiyle doğrudan ilgilenmiş, adalet ile 
fayda arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışmıştır. 

Mill, faydacı etik teorisini temellendirmeye ça-
lıştığı Faydacılık isimli eserinin 5. bölümünde fay-
da ile adalet arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlar. 
Nitekim bu bölümün başlığı da “Adalet ve Fayda 
Arasındaki Münasebet Hakkında”dır. 

Bu bölüme Mill, felsefe tarihi boyunca faydayı 
merkeze alan teorilere yapılan en güçlü itirazın ada-
let düşüncesiyle ilgili olduğunu belirterek başlar. 
Bu itirazı yapan karşı görüşe göre adalet, doğadaki 
varlıkların kendilerinde bulunur; onlara içkindir 
ve mutlak bir niteliğe sahiptir. Bu nitelik her türlü 
fayda düşüncesinden uzak, hatta ona zıttır. Buna 
karşılık Mill, adaletin içgüdü gibi âni ve kesin, güç-
lü bir duygu olduğunu fakat bu duygunun kökeni 
ile zorlayıcılığı arasında zorunlu bir ilişki olma-
dığını söyler. Bir duygunun doğa tarafından bize 
bahşedilmesi, o duygunun bütün sonuçlarının da 
doğal, dolayısıyla meşru olduğu anlamına gelmez. 
Ama yine de adaletin doğal bir duygu oluşuyla 
davranışlarımızın nihai ölçütü oluşu arasında çok 
yakın bir ilişki vardır.

İnsanların daima, öznel duygularını nesnel 
gerçekliğin açığa çıkması olarak kabul ettiklerini 
söyleyen Mill, bu çalışmadaki amacını, adalet duy-
gusunun bu tarz bir açığa çıkma olup olmadığını, 
“bir işin haklılığı veya haksızlığının, diğer vasıfla-
rından ayrı bir surette, kendi kendine özel bir şey 
mi olduğunu, yoksa özel bir görünüş gösteren bazı 
vasıfların birleşmesinden mi ibaret bulunduğunu” 
araştırmak olarak açıklar. 

Amacını bu şekilde açıkladıktan sonra, genel 
olarak adil veya adil olmayan şeklinde nitelendi-
rilen çeşitli eylem biçimlerini ele alır. Adalet, ilk 
olarak belirli bir pozitif hukukun bireylere tanımış 
olduğu haklara riayet, adaletsizlik ise bu hakları 
ihlâl etmektir. Diğer bir deyişle adalet, ilk anla-
mıyla kanuni haklara riayettir. Fakat söz konusu 
pozitif hukuk düzeninin kendisi adil olmayabilir 
ve kişinin haklarını ihlâl ettiği iddia edilebilir. Bu-
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rada ihlâl edilen hak, artık hukukun tanıdığı hak 
değil, kişinin ahlâkın gereği sahip olduğu hak veya 
haklardır. Demek ki ikinci anlamıyla adalet, ahlâki 
haklara riayet etmektir. Üçüncü anlamıyla ise her-
kesin hak ettiğini almasıdır; herhangi iyi bir davra-
nışta bulunan iyilikle, kötü davranışta bulunanın 
kötülükle karşılanmasıdır. Diğer bir deyişle kişinin 
hak ettiği şekilde muamele görmesi adalet, bunun 
tersi ise adaletsizliktir. Dördüncü anlamıyla adalet 
verilen sözün tutulmasıdır. Dolayısıyla “yemin ile 
verilen sözü, açık veya içten bir söz vermeyi, bir 
taahhüdü bozmak” adaletsizliktir. Son olarak ada-
letin diğer bir anlamı da tarafsızlıktır. Bir kişiye 
diğer kişi karşısında ayrıcalıklı davranılması, yani 
taraflılık ise adaletsizliktir. Bu kavramla yakından 
ilgili bir başka kavram ise eşitliktir. Eşitlik, adaletin 
hem kavram hem de uygulama yönünden ayrılmaz 
bir parçasıdır ve bir çok kişinin gözünde onun özü-
nü oluşturur.

Adaletin temelinde belirli bir hukuk düzeninin 
sınırlandırmaları olduğunu ileri süren Mill, yine 
de bunun, adaleti diğer ahlâki yükümlülüklerden 
ayırmak için yeterli olmadığını belirtir. Mill’e göre 
adaletin diğer ahlâki yükümlülüklerden farkı hak 
düşüncesinde yatar:

“Bana öyle görünüyor ki bu takdirde bu özel-
lik – bir şahsın ahlâk yükümüyle ilişkili hakkı 
– adalet, cömertlik, hayırseverlik arasında bulu-
nan özel farkı meydana getirir. Adaletin içerdiği 
şey sadece yapılması iyi, yapılmaması kötü olan 
şey değildir. Belki ahlâk hakkına dayanarak bir 
bireyin bizden isteyebileceği bir şeydir. Kimsenin 
bizim cömertliğimizden, hayırseverliğimizden 
alacağı ahlâki bir hakkı yoktur.” (Mill, 1946:85, 
sadeleştirilmiştir)

Adalet düşüncesinin ayırdedici özelliğinin hak 
olduğunu ileriye süren Mill, adalet düşüncesine 
eşlik eden bir duygunun bulunduğunu söyler. Bu 
duygu tamamen faydadan çıkmamakla birlikte, 
ona ahlâki niteliğini kazandıran fayda düşüncesi-
dir. Belki adalet ile fayda aynı şey değildir ama bir-
biriyle sıkı bir ilişki içerisindedir. Bu ilişki de adalet 
duygusu aracılığıyla kurulur. Mill adalet duygusu-
nu şöyle açıklar:

“(A)dalet düşüncesinin (duygusunun) iki esaslı 
unsuru şunlardır: kötülük yapan bir insanı ce-
zalandırmak arzusu, bu kötülükten acı duyan 
belli bir bireyin veya bireylerin bulunduğu bil-

gisi veya inancıdır. Şimdi bana öyle geliyor ki 
bir kötülükte bulunan, başkasına bir haksızlık 
yapan kimseyi cezalandırmak arzusu en yüksek 
derecesiyle, tamamıyla doğal iki duygudan, ken-
diliğinden doğar. Bu iki duygu, içgüdüdür veya 
içgüdüye benzer: 1- Kendini savunma güdüsü. 
2- Duygudaşlık (sempati).” (Mill, 1946:87, sa-
deleştirilmiştir)

Demek ki adalet duygusundan bahsedebilmek 
için iki şartın varlığı gereklidir: Birincisi, belirli bir 
zararın meydana getirilmesi ve kendisine zarar ve-
rilen birisinin var olduğuna dair bir bilgiye sahip 
olunması, ikincisi, belirli bir zararı meydana getiren 
kişinin cezalandırılması isteği. Bu son istek ise iki 
duygudan ortaya çıkar: nefsi müdafaa ve sempati.

Fakat Mill’e göre nefsi müdafaa duygusu kendi 
başına ahlâki değildir; kısasa kısas ve intikam duy-
gularından doğar. Nefsi müdafaa duygusuna ahlâki 
bir nitelik kazandıran sempati duygusudur. Zira 
doğal savunma duygumuz, bize yapılan her türlü 
zarar verici eyleme karşı koymamızı gerektirirken 
sempati duygumuz sadece toplumumuza zarar ve-
rici eylemlere karşı koymamızı bizden ister. Adil in-
san bir başka durumda kendisine zarar verecek bir 
eyleme karşı, ancak bu eylem genel iyiye yönelik 
olduğu zaman karşı koyar. Yoksa ne kadar üzücü 
olursa olsun, toplumun genel menfaatine zarar ver-
mediği sürece, o eyleme itiraz etmez.

Adalet duygusunu bu şekilde açıkladıktan sonra 
Mill, tekrar ‘hak’ konusuna geri döner. Şayet adalet 
duygusuna ilişkin yukarıda bahsedilen iki duyguya 
(zarara uğrayan belirli bir kişinin varlığı ve bu za-
rarın cezalandırılması yönünde duyulan arzu) daha 
yakından bakıldığında bunların, bir hakkın ihlâlini 
içerdiği görülebilir.

Mill hakkı şöyle tanımlamaktadır:

“Bir şeyi bir şahsın hakkı diye adlandırmakla 
demek istiyoruz ki bu şahıs topluluktan o şeyin 
sahibi olmak için korunmasını isteyebilir. Bu ko-
ruma, ister kanun kuvvetiyle olsun, ister eğitim 
ve “kamuoyu” etkisiyle olsun. Topluluktan ken-
di tasarrufunu korumasını isteyebilmek için göz 
önüne alınacak vasıfları taşıyorsa diyoruz ki o, şu 
malın tasarruf hakkına maliktir. Eğer bir şahsa 
hak bakımından hiçbir şeyin ait olmadığını ispat 
etmek istersek topluluğun bu şahsı korumak için 
yapacak bir tedbiri olmadığını, onu tesadüfe veya 
kendi kuvvetlerine bırakması lâzım geldiğini gös-
terince bu görüşü kabul ederiz.” (Mill, 1946:91)



64

Bir Değer Olarak Adalet

Toplumun niçin böyle bir korumaya mecbur 
olduğu sorusuna ise Mill’in cevabı şudur:

“O hâlde bir hak sahibi olmak bir şeye malik ol-
maktır ki toplum o şeyi benim kullanabilmekli-
ğime kefil olsun. Eğer “toplum neden kefil olsun?” 
denilirse buna gösterilecek umumi faydadan daha 
iyi bir sebep yoktur.” (Mill, 1946:92) 

John Rawls’un Adalet Teorisi 

Resim 3.2 John Rawls

Kaynak: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/
thumb/3/3d/John_Rawls.jpg/220px-John_Rawls.jpg

Amerikalı siyaset felsefecisi John Rawls (1921-
2002)’un 1971 tarihli A Theory of Justice isimli ese-
ri, XX. yüzyıl siyaset teorisi alanında yazılmış, bel-
ki de en etkili eserlerden biridir ve hâlâ bu alanda 
merkezi bir yer işgal etmektedir. 

Rawls’un bu eseri, ne kadar etkili olurlarsa ol-
sunlar modern toplumlardaki kurumların, şayet 
adil bir düzenlemeye tabi tutulmazlarsa insanın 
istek ve ihtiyaçlarına cevap veremeyeceklerinin 
ileriye sürülmesiyle başlar. Modern toplumlardaki 
sorun bir meşruiyet sorunudur. Tam anlamıyla tat-
min edici bir toplum hayatı, ancak adalet ile müm-
kündür. Dolayısıyla cevabı bulunması gereken soru 
hangi toplum düzeninin adil olduğudur. 

Rawls bu eserinde, liberalizmi faydacılıktan 
arındırarak dağıtıcı adalet kavramı ışığında yeni 
bir liberal demokrasi anlayışı ortaya koymaya ça-
lışır. Dağıtıcı adalet ve refah devleti gibi siyasi so-
runları, bireyselci bir bakışla yeniden ele alır ve 

kökenleri Kant’a kadar giden kategorik ve evrensel 
bir adalet kavramına ulaşmayı amaçlar. Bu açıdan 
bakıldığında Rawls’un söz konusu eserinin, hakla-
rın önceliğine dayalı, belirli bir tikel yarar veya iyi 
düşüncesini içermeyen bir adalet anlayışına dayalı 
liberal bir etik teorisi oluşturmaya yönelik olduğu 
söylenebilir.

Rawls, teorisini inşa ederken modern batı si-
yaset felsefesinde sıklıkla başvurulan bir kavrama 
dayanır: toplum sözleşmesi. Bu bağlamda toplum 
sözleşmesi, “sivil toplumun kurumlarına tâbi olan 
özgür ve rasyonel insanların bu kurumların nasıl 
olması gerektiğine karar vermek için bir araya gel-
dikleri bir yaratıcı sözleşme” (Poole, 1993:106) an-
lamına gelir.

Fakat buradaki toplumsal sözleşme, belirli bir 
toplumun üyesi olmak veya belirli bir yönetim şek-
line karar vermek için gerekli bir sözleşme değildir. 
Daha çok, toplumun temel yapısını belirleyecek 
adalet ilkeleri üzerinde uzlaşma sağlamanın aracı 
olarak düşünülmüştür. Bu ilkeler, kendi çıkarla-
rıyla ilgilenen özgür ve akıl sahibi kişilerin kabul 
edeceği ilkelerdir. Bu kişiler söz konusu adalet ilke-
lerini belirlerken bir eşitlik durumu içerisindedir. 
Böyle bir başlangıç durumundayken kabul ede-
cekleri adalet ilkeleri, daha sonra kabul edecekleri 
diğer toplumsal düzenlemelerin de temelini oluş-
turacaktır. Rawls işte bu yolla kabul edilecek adalet 
ilkelerine hakkaniyet olarak adalet (justice as fair-
ness) demektedir.

Toplum içerisindeki bireylerin birlikte kabul 
ettikleri bu adalet ilkeleri, temel hak ve ödevleri 
göstermekle birlikte, toplumsal faydanın nasıl bö-
lüştürüleceğini de belirler. Bireyler, diğerlerine kar-
şı hangi hakları talep edebileceklerini ve içerisinde 
yaşadıkları toplumun temel düzeninin ne olacağını 
bu ilkeler aracılığıyla bilir. Tıpkı tek bir bireyin, 
zihni bir çaba sonucunda, kendisi için neyin iyi ol-
duğunu bulması gerektiği gibi, bir insan topluluğu 
da o topluluk için neyin adil veya adil olmadığını 
bulmak zorundadır. Akıl sahibi kişilerden oluşan 
bir toplumun, bu konuda yukarıda bahsedilen eşit 
özgürlük ortamı içerisinde yapacağı tercih, adalet 
ilkelerini de belirleyecektir.

Rawls’un özgün durum (original position) şek-
linde isimlendirdiği bu başlangıç durumu, diğer 
toplumsal sözleşme teorilerindeki doğa durumuna 
tekabül eder ve tarihsel bir gerçekliği yoktur. Belirli 
bir adalet kavramına ulaşmak için düşünülmüş bir 
varsayımdır.
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Özgün durumdaki kişiler, toplumdaki konum-
ları, sınıf ve statüleri, doğal özellikleri ve kabiliyet-
leri, fiziki ve zihni üstünlüklerine dair bilgi sahibi 
değildir. Ayrıca hayatta neyi değerli bulduklarına 
dair sahip oldukları ahlâk anlayışlarından ve psiko-
lojik eğilimlerinden de habersizdirler. Dolayısıyla 
adalet ilkeleri bir çeşit cehalet peçesi (veil of igno-
rance) altında kabul edilecektir. Bunun sonucu ola-
rak hiç kimse, adalet ilkelerinin belirlenmesinde, 
sahip olduğu doğal özelliklerinden veya toplumsal 
konumundan kaynaklanan üstünlük veya eksiklik 
sebebiyle avantajlı veya avantajsız bir konumda ol-
mayacaktır. Herkes eşit şartlar altında olduğu ve bu 
sebeple kendi lehine seçim yapamayacağı için, söz 
konusu adalet ilkelerinin belirlenmesi tamamen 
tarafsız ve hakkaniyetli bir anlaşma veya pazarlık 
sonucunda gerçekleşecektir. Özgün durum, bu du-
rumdaki kişilerin her birinin diğeriyle simetrik bir 
ilişki içerisinde bulunmasından dolayı, ahlâk sahi-
bi kişiler arasında tarafsız ve hakça bir durumdur. 
Buradaki ahlâk sahibi kişiler, her biri kendi ama-
cı olan ve adalet duygusuna sahip akıllı varlıklar-
dır. Bu açıdan bakıldığında özgün durum, diğer 
başlangıç durumu tasarımları arasında en uygun 
olanıdır. Böyle bir durumda temel konularda varı-
lacak uzlaşmalar, hakça ve tarafsız olacaktır. Dola-
yısıyla hakkaniyet olarak adalet de tamamen hakça 
ve tarafsız böyle bir başlangıç durumunda kabul 
edilecek adalet ilkeleri anlamına gelir.

Özgün durumun bir diğer özelliği ise bu durum 
içerisindeki kişilerin akıl sahibi ve birbirlerinin çı-
karlarına ilgisiz olmalarıdır. Bu, onların bencil ol-
duğu anlamına değil, sadece belirli türde çıkarlarla 
ilgilendikleri anlamına gelir. Bu çıkarlar arasında 
zenginlik, prestij ve hakimiyet gibi çıkar türleri var-
dır. Akıl sahibi olmaları ise dar anlamda kabul edil-
melidir. Buradaki akıl sahipliği, ekonomideki be-
lirli amaçlar için gerekli en etkin araçların seçilmesi 
anlamındadır; herhangi bir etik unsur içermez.

Rawls bu şartlar altında kabul edilecek adalet 
ilkelerinin, insanların ortak adalet duygusundan 
kaynaklandığını söylemektedir. Başlangıç duru-
munda varsayılan özellikler, bu ortak duygu ta-
rafından kabul edilen farklı anlayışları bir araya 
getirmektedir. Bu farklı anlayışların hepsi de doğal 
ve kabul edilebilirdir. Örneğin hiç kimsenin, sa-
hip olduğu doğal özelliklerinden veya toplumsal 
konumundan dolayı avantajlı olmaması, kişilerin 
kendi iyi anlayışlarının adalet ilkelerinin seçimi-
ne etki etmemesi gibi kabuller, herkesin üzerinde 

uzlaşabileceği ortak kabullerdir. Dolayısıyla cehalet 
peçesi kavramı, aslında doğal yolla elde edilmiş bir 
kavramdır. 

Cehalet peçesi kavramıyla birlikte yukarıda bah-
sedilen eşitlik durumu, her biri kendi çıkarını dü-
şünen akıl sahibi varlıkların kabul edeceği adalet 
ilkelerinin tanımlanması için gerekli şartları sağlar. 
Bu ilkeler, hiç kimsenin, toplumsal veya doğal özel-
liklerinden dolayı avantajlı veya dezavantajlı bir 
konumda olmayacağını güvence altına alır. 

Burada hatırlatılması gereken bir husus vardır. 
Bu ilkeler Rawls’un kabul ettiği adalet kavramının 
temelini oluşturur. Fakat belirli bir hakikat iddiası-
na sahip değildir. Haklı çıkarılmaları “uyumlu bir 
görüş içinde birleşen çok sayıda incelemenin karşı-
lıklı desteklenmesi sorunu”dur. Özgün konuma ait 
özelliklerin, akla uygun adalet ilkelerinin oluşturul-
masını mümkün kılması, bunların a priori hakikat-
ler olmalarından değil, belirli bir felsefi düşünme 
sonucunda kabul ettiğimiz, kabul ettirebildiğimiz 
özellikler olmalarındandır. Dolayısıyla Rawls’un 
yöntemi “bizim yeterince düşününce akla uygun 
diye görmeye hazır olduğumuz bir koşullar veya 
ilkeler dizisini bir kavram içinde toplamak”tan iba-
rettir ve özgün konumdaki varsayıma dayalı tasarı 
“bu koşulların anlamlarını bir araya getiren ve so-
nuçlarını çıkartmamıza yardım eden açıklayıcı bir 
araçtır.” Bir kere ortak adalet duygumuzu yansıtan 
ilkeler üzerinde uzlaşılınca, artık bundan sonrası 
akla uygun bir seçim sorunu haline gelir. Dolayı-
sıyla Rawls için adalet teorisi bir rasyonel seçim 
teorisidir. 

Bu şartlar altında seçilecek adalet ilkeleri şunlardır:

Birinci İlke:
“Her kişi, herkes için benzer bir eşitlik sistemiy-
le uyumlu olan bütün bir eşit temel özgürlükler 
sisteminde yer almak için eşit bir hakka sahiptir 
(eşit özgürlük ilkesi).”
İkinci İlke:
“Sosyal ve ekonomik eşitsizlikler öyle düzenlenme-
lidir ki, her ikisi de: daha avantajlı olanlar için 
daha fazla yarar sağlamalı, adil tasarruf ilkesiy-
le uyumlu bulunmalı (fark ilkesi) ve adil fırsat 
eşitliği koşulları altında makamlar ve mevkiler 
herkese açık olmalıdır (adil fırsat eşitliği ilkesi).” 
(Rawls, 2017:331)

Bu ilkeler, toplumun iki farklı alana bölünebile-
ceğini varsayar ve ilkelerden biri bunlardan birine, 
diğeri ötekine uygulanır. Bu ilkelerden ilki, eşit öz-



66

Bir Değer Olarak Adalet

gürlük alanını güvence altına alır; diğeri toplum-
sal ve ekonomik eşitsizlikleri düzenler. İlk ilkenin 
güvence altına aldığı eşit özgürlüklerden kastedilen 
siyasal özgürlükler, konuşma ve toplantı özgürlüğü, 
inanç ve düşünce özgürlüğü, özel mülkiyet hakkı, 
keyfi tutuklanmama ve göz altına alınmama hakla-
rıdır. Bu özgürlükler herkes için eşittir. Zira adil bir 
toplumun vatandaşları eşit haklara sahiptir. Buna 
karşılık ikinci ilke, gelir ve zenginliğin dağılımı ve 
fırsat eşitliği ile ilgilidir. Gelir ve zenginliğin dağı-
lımı eşit olmak zorunda değildir. Fakat bu eşitsiz-
lik, ancak herkesin yararına olursa kabul edilebilir. 
Aynı zamanda kamusal makam ve mevkiler, herke-
se açık olmalıdır.

Bu ilkelerin kendi aralarında bir öncelik ilişki-
si vardır. İlk ilke (eşit özgürlük ilkesi) diğerine göre 
önceliklidir. Bunun anlamı, daha fazla toplumsal ve 
ekonomik fayda için eşit özgürlük ilkesinden fera-
gat edilemez. İkinci ilkede de fırsat eşitliği (adil fırsat 
eşitliği ilkesi), gelir ve zenginliğin dağıtımından ön-
cedir. Bir başka deyişle gelir ve zenginliğin dağılımı 
(fark ilkesi), hem hakkaniyetli fırsat eşitliği ilkesiyle 
hem de eşit özgürlük ilkesiyle uyumlu olmalıdır.

Aslında bu iki ilke daha genel bir ilkenin özel 
uygulanış şeklini oluşturur. Bu ilke şudur:

“Bütün sosyal değerlerin -özgürlük ve fırsat, gelir 
ve refah ve kendine saygı- sosyal temelleri, bu de-
ğerlerin herkesin lehine olmasına kadar herhangi 
bir eşitsizlik veya eşitsizliklerin tamamı eşit şekil-
de dağıtılmıştır”. (Rawls, 2017:91)

Burada Rawls birincil değerler (primary goods) 
kavramına başvurmaktadır. Birincil değerler, her 
akıl sahibi insanın, kendi hayat görüşü ne olursa 
olsun sahiplenmek isteyeceği değerlerdir. Bunlar, 
hak ve özgürlükler, iktidar ve fırsatlar, gelir ve zen-
ginlik, öz-saygıdır. Adalet ilkeleri işte bu değerlerin 
bölüşümüyle ilgilenir. Başlangıç durumunda bu 
değerlerin eşit dağıtılmış olduğu farzedilmelidir. 
Şayet gelir ve zenginliğin, iktidar ve fırsatların da-
ğıtımında eşitsizlikler ortaya çıkarsa bunlar, ancak 
başlangıç durumundaki kişilerin içinde bulunduğu 
konumdan daha iyi bir konumu sağlarsa kabul edi-
lebilir. Dolayısıyla ilkeler arasındaki öncelik ilişkisi, 
birincil değerler arasında yapılan seçimi ifade eder. 
Şayet bu akla uygun bir seçimse o takdirde ilkeler 
arasındaki öncelik ilişkisi de akla uygundur.

Özgün durumda bulunan kişilerin, niçin söz 
konusu ilkeleri seçtiği sorusuna Rawls şöyle cevap 
vermektedir: Taraflar özgürlük ilkesini seçecekler-

dir çünkü kendi konumlarını ve daha iyi hayatın 
ne olduğu hakkındaki görüşlerini bilmedikleri 
için, bu ilke onlara istedikleri bir amaç doğrultu-
sunda yaşama imkânı verecektir. İkinci ilkeyi seç-
me nedenleri ise maksimin kuralı (maximin rule) 
ile açıklanabilir. Buna göre toplumsal ve ekonomik 
konumlarını bilmedikleri dolayısıyla toplumda en 
kötü durumdaki kişilerin kendileri olabileceğini 
düşündükleri için, en kötü durumdakilere faydalı 
adalet ilkelerini seçeceklerdir.

Özetle Rawls, ekonomik ve toplumsal değer-
lerin her koşulda eşit bölüştürülmesini savunma 
anlamında eşitlikçi değildir. Buna karşılık her bi-
reyin kişisel özerkliği ve değeri konusunda eşitlik-
çidir. Devletin işlevinin sadece toplumsal düzeni 
sağlamak olmadığını, en muhtaçların ihtiyaçlarını 
karşılamakla da yükümlü olduğunu savunmakla 
yeniden-dağıtımcıdır (redistribute). Birtakım doğal 
eşitsizliklerden dolayı mağdur durumdakilerin bu 
mağduriyetini giderme görevini devlete yükler. Bu 
yönüyle sınırlanmamış serbest girişimci, kapitalist 
ekonomiden yana olmadığı gibi, toplumun genel 
refahını, bireyin özerkliğini ortadan kaldırma pa-
hasına arttırma amacı taşıyan çok fazla denetimi 
öngören sosyalist veya komünist ekonomiden yana 
da değildir. Sonuç itibariyle Rawls’a göre toplum 
düzeninin temelinde yer alan yükümlülük adaletin 
tesisidir. Bu tür bir görüşün yasama faaliyeti açısın-
dan sonucu ise devleti, genel mutluluğu azamileş-
tirmede bir araç kabul eden faydacılığın reddidir.

Robert Nozick’in Adalet Teorisi

Resim 3.3 Robert Nozick

Kaynak: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/
thumb/1/1d/Robert_nozick.jpg/220px-Robert_nozick.jpg
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Adaletle ilgili görüşlerini 1974 tarihli Anarchy, 
State and Utopia adlı eserinde ortaya koyan Robert 
Nozick (1938-2002), Rawls’a oranla liberal düşün-
cenin iki zıt ucundan birini temsil eder. Kökleri 
klasik liberalizme uzanan ve günümüzde liberter-
yen (diğer bir deyişle neo-liberal) olarak adlandı-
rılan düşünce akımının temsilcisi olan Nozick’in, 
devletin, özellikle de refah devleti anlayışının eleşti-
risini temel alan görüşleri, 1980’li yılların Yeni Sağ 
ekonomi politikaları için de bir nevi teorik zemin 
oluşturmuştur.

Anarchy, State and Utopia üç temel tezden oluşur: 

“(i) sınırlı (‘minimal’) bir devletin meşruluğu-
nun, devlete tamamen karşı olan anarşistlere 
karşı savunabilirliği; (ii) minimal devletten daha 
kapsamlı olan bir devletin meşru olmayacağı; ve 
(iii) bireylerin özgürce kendi ütopyalarını oluştu-
rup yaşamalarını en iyi minimal devletin sağla-
yabileceği”. (Nozick, 2000:12) 

Nozick, bir doğa durumu tasarımıyla teorisine 
başlar. Buna göre, doğa durumunda herkes özgür-
dür; malvarlıklarını istediği gibi kullanabilir fakat 
yine de bir doğa yasası vardır ve bu yasa; kişiye, diğe-
rinin özgürlüğünü ve malvarlığını ihlâl edecek her-
hangi bir eylemde bulunmayı yasaklar. Eğer böyle 
bir eylemde bulunulursa zarara uğrayan taraf kendi 
haklarını kendisi koruyacaktır; diğer bir deyişle bu 
kişi, hem polis hem yargıçtır. Böyle bir durum karı-
şıklığa neden olacağından bir devlet ihtiyacı ortaya 
çıkar. Kişiler bu karışıklık ortamından çıkmak ve 
karşılıklı çıkarlarını korumak için devleti kurarlar. 

Doğal durum, bir minimal devletin ortaya 
çıkmasıyla son bulur. Böyle bir devlet optimal bir 
devlet olmasının yanısıra, bir ütopyadır da. Çeşitli 
ütopyaların bir arada bulunabileceği bir devlettir. 
Bu devlette herkes kendi ütopyasını gerçekleştire-
bilme imkânına sahiptir.

Aslında Nozick’in amacı, bireyin sahip olduğu 
temel hakları ihlâl etmeyen bir devlet teorisi ge-
liştirmektir. Nitekim eserine “(b)ireylerin hakları 
vardır. Hiç kimsenin veya hiçbir grubun (haklarını 
ihlâl etmeden) onlara yapamayacağı şeyler vardır” 
sözleriyle başlar. Nozick’e göre haklar, siyaset felse-
fesinin odak noktasını oluşturmalıdır. Siyasi yapı-
ların ve tabii ki devletin meşruluğu, bu hakları ihlâl 
edip etmemesine bağlıdır. Haklar kişiye, müdahale 
edilmeme ve zarar görmeme güvencesi sağlayan ko-
ruyucu mekanizmalardır. Bu açıdan bakıldığında 
her bir bireyin sahip olduğu haklar, diğer bireylerin 

meşru olarak gerçekleştirecekleri eylemlerin mut-
lak sınırlarını oluşturan birer yan-sınırlama (side-
constraint) olarak kabul edilebilir. Bireylerin hakla-
rı hiçbir şekilde ihlâl edilemez. Haklar, çoğunluğun 
mutluluğu için bazı bireylerin zarar görmemesini 
güvence altına alır. 

Nozick, sınırlı bir devlet düşüncesinden yana-
dır. Böyle bir devletin işlevi, bireyin temel haklarını 
korumakla sınırlıdır. Dolayısıyla gelir ve zenginliğin 
yeniden dağıtımını da üstlenmiş her türlü refah dev-
leti düşüncesine karşıdır. Bu sebeple eserinin büyük 
bir kısmını, refah devletinin meşruiyet temeli oldu-
ğu düşünülen dağıtıcı adalet kavramını incelemeye 
ayırmıştır. Bu açıdan bakıldığında Nozick’in adalet 
teorisi hak temelli, diğer bir deyişle prosedürel ada-
let teorileri arasında yer alır. O’nun eserinin dağıtıcı 
adalet ile ilgili bölümüne sınırlı devletin kabul edi-
lebilecek en kapsamlı devlet olduğunu, daha geniş 
yetkiler barındıran bir devletin kaçınılmaz olarak 
insanların haklarını ihlâl edeceğini belirterek başlar. 
Eserinin de dağıtıcı adaletin sağlanması için daha 
kapsamlı bir devletin gerekli olduğu düşüncesini 
eleştirmek amacını taşıdığını söyler. 

Liberalizmin Komüniteryan Eleştirileri
Sosyalizmin en azından uygulamada çöküşü-

nün ardından, son yıllarda, siyaset felsefesinde 
liberalizmin hakimiyetine rağmen, sosyalist kav-
ramlara yakın duran yeni bir siyasal akımın ortaya 
çıktığı görülmektedir. Bu akım, liberalizmin aşırı 
mülkiyetçi ve bireyci yaklaşımını eleştirmekte, 
mülkiyet hakkının yanısıra başka hakların da göz 
önünde tutulması gerektiğini savunmakta, kendi-
sinin daha özgürleştirici ve katılımcı bir yaklaşıma 
sahip olduğunu iddia etmektedir. Komüniterya-
nizm terimi ile isimlendirilen bu çağdaş düşünce 
akımının, aslında “liberal demokrasinin yeni gerek-
sinimler ışığında dönüştürülmesi, dolayısıyla yeni 
bir hadise olmayıp bugünün yapı ve gelişmelerine 
bir ayak uydurma çabası olduğu” ileri sürülmüşse 
de liberalizmin, temel iddialarına yönelik bu eleş-
tiri karşısında, kendini yeniden gözden geçirmek 
zorunda kaldığı söylenebilir. 

Üstelik liberalizm ile liberalizme karşı geliştiri-
len bu yeni düşünce biçimi arasında ortaya çıkan 
tartışma, sadece kamu politikalarının nasıl olması 
gerektiğiyle değil, siyasal akıl yürütmenin doğası, 
benlik teorisi ve toplumdan ne anlaşılması gerekti-
ği gibi daha felsefi sorunlarla da ilgilidir.
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Aslında komüniteryan eleştiri, belirli bir öznel-
ciliğe karşı geliştirilmiştir. Ahlâk alanına ait her söy-
lemin, sadece duyguların bir ifadesi sayıldığı inan-
cını dile getiren bu öznelcilik, yakın zamana kadar 
ahlâk ve siyaset felsefesinin en belirleyici özelliği 
olarak kalmıştır.

Bu açıdan bakıldığında komüniteryan düşünce, 
genelde liberalizme, özelde Rawls’un yeniden kur-
guladığı siyasal liberalizme yönelik eleştiriler getirir. 
Komüniteryan düşüncenin liberalizm eleştirisinin 
kalkış noktası, liberalizmin aşırı bireyci iddialarıdır. 
Daha da özelleştirirsek “engellenmemiş benlik” ve 
“hakkın epistemolojik ve ontolojik açıdan iyiye ön-
celiği” düşünceleridir. 

Liberaller, devletin belirli bir hayat tarzını va-
tandaşlarına kabul ettirmeye çalışmaması, baş-
kalarınınkiyle uyumlu olacak şekilde kendi de-
ğer ve amaçlarını özgürce seçmelerini sağlayacak 
imkânları oluşturması gerektiğini söylerler. Özgür 
seçime bu kadar önem vermeleri, liberalleri, izin 
vermek (permission) ile onaylamak (praise) arasın-
da ayrım yapmaya götürür. Bu açıdan bakıldığında 
pornografiye izin vermek ile onu onaylamak farklı 
şeylerdir. Bu görüşü desteklemek amacıyla liberal-
ler, birtakım yüksek ilkelere başvururlar. 

Örneğin daha az karşı olduklarından değil, hoş-
görü, tercih özgürlüğü veya adil düzenlemeler gibi 
ilkeleri daha değerli bulduklarından, pornografiyi 
serbest bırakmaktan yana olduklarını söylerler. Fa-
kat liberallerin bu tutumu oldukça zayıftır. Hoşgö-
rü veya tercih özgürlüğü gibi değerlerin, niçin diğer 
değerlerden üstün olduğu konusunda tatminkâr 
bir açıklama getirememektedirler. Burada çoğu 
zaman başvurulan kriter, değerlerin öznelliği, yani 
göreceliğidir. Ahlâkın göreliliği, tamamen öznel bir 
şey olduğu, dolayısıyla belirli bir kurala tabi kılı-
namayacağı anlamına gelir. Şayet bütün değerlerin, 
yani ahlâkın öznel bir şey olduğunu kabul edersek, 
liberallerin savunduğu hoşgörü, seçim özgürlüğü 
gibi değerlerin de öznel olduğunu söylemek zorun-
da kalırız. Bu da söz konusu değerlerin savunulma-
sını zorlaştırır. Dolayısıyla liberal değerleri, bütün 
değerlerin öznel olduğu görüşü ile savunmak bü-
yük bir hata olur. 

Peki bu üstün liberal değerlerin ahlâki teme-
li nedir? Çağdaş siyaset felsefesinde bu soruya iki 
cevap verilmiştir. Bunlar, daha önce ele aldığımız 
faydacılık ve Kantçılıktır. Hatırlanacağı üzerine 
faydacılığa, özellikle de Mill’e göre, liberal ilkeler 
toplumun genel refahının arttırılmasına yönelik 

olmalıdır. Devlet vatandaşlarına, onların yararı-
na olacağını düşünse bile, belirli bir hayat tarzını 
kabul ettirmemelidir. Zira bu, uzun vadede toplu-
mun genel refahını azaltır. Bunun yerine herkes, 
zaman zaman kendi zararına da olsa, kendi hayat 
tarzını kendisi, özgürce seçmelidir. Bu görüş, soyut 
hak düşüncesine dayanmaz; en fazla sayıda insana 
azami mutluluk ilkesine dayanır.

Faydacılığa karşı geliştirilen en güçlü itirazın 
Kant’ta karşımıza çıktığını söylemiştik. Kant’a 
göre ahlâk yasası için fayda ve benzeri kavramlar 
hiç de uygun değildir. Araçsal bir özgürlük ve hak 
düşüncesi, hakların kolay ihlâl edilebilmesine yol 
açar ve kişilerin dokunulmazlığı ile çelişir. Fayda-
cı hesaplama, kişileri diğerleri için birer araç kılar; 
kendi başlarına birer amaç olduklarını görmezden 
gelir. Çağdaş Kantçılar faydacıları, kişiler arasında-
ki farkları kabul etmedikleri için de eleştirir. Fay-
dacılar, her şeyden önce genel refahın arttırılması-
nı hedeflerken, toplumu, tek bir kişiymiş gibi bir 
bütün olarak kabul ettikleri, sahip olduğumuz çok 
farklı arzuları tek bir arzuya indirgeyip sadece bunu 
arttırmayı amaçladıkları için eleştirilmiştir. Fayda-
cı görüşe göre, toplumun genel refahını arttırmaya 
yönelik olmadıkça, kişilerin tatmin edilmesi çok da 
önemli değildir. Fakat bu görüş, bizim birbirimiz-
den farklı bireyler olduğumuzu görmezden gelir ve 
her birimizi, toplumun genel refahının sağlanma-
sında araç olarak kabul eder. Böylece herkesin başlı 
başına birer amaç olduğunu inkâr eder. 

Günümüz Kantçı yaklaşımı ise faydacılığı, hak-
fayda ilişkisi açısından eleştirir. Bazı haklar vardır 
ki bunlar temel haklardır ve genel refah bunlardan 
önce gelmez. Dolayısıyla Kantçılar, faydacı görüşe 
dayanmadığı gibi, belirli bir iyi anlayışına da da-
yanmayan bir hak anlayışı geliştirmeyi amaçlar. 
Farklı bireysel amaçlar karşısında tarafsız olan bir 
anlayış, ancak böyle bir hak kavramı geliştirebilir. 
Böylece devlet, vatandaşlarına belirli bir iyi anla-
yışı empoze etmemiş olur. Fakat “Belirli bir hayat 
tarzını desteklemeksizin, belirli amaçları diğerleri-
ne tercih etmeksizin, özgürlükleri ve hakları temel 
kabul edecek bir haklılaştırma nasıl olmalıdır?” so-
rusunun cevaplandırılması gerekir.

Kantçı liberallerin, bunun için önerdikleri çö-
züm, ‘hak’ ve ‘iyi’nin birbirinden ayrılmasıdır. Bu 
ayrım, hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı 
çerçeve ile kişilerin bu çerçeve dahilinde istedik-
leri hayat tarzını seçebilecekleri iyi anlayışları ara-
sındadır. Örneğin konuşma özgürlüğünü dikkate 
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alırsak, burada bir devletin konuşma özgürlüğünü 
tanımasının sebebi, ne genel iyi, ne de düşünce-
lerin açıklanamadığı bir toplumun, düşüncelerin 
açıklandığı bir topluma göre daha kötü olduğu 
anlayışıdır. Konuşma özgürlüğünün temelinde, 
kişilerin kendi düşüncelerini özgürce açığa vurma-
larını ve istedikleri amacı seçebilmelerini sağlaması 
düşüncesi yer alır. Dolayısıyla konuşma özgürlüğü, 
tarafsız bir çerçeve niteliğine sahiptir. 

Fakat hakların tarafsız bir çerçeve niteliğinde 
kabul edilmiş olması, değerden bağımsız olduğu 
anlamına gelmez. Dolayısıyla liberal düşünce röla-
tivist değildir. Liberal düşüncenin kabul etmediği 
şey, belirli bir hayat tarzını veya iyi anlayışını genel-
leştirme eğilimidir. 

Kantçı liberal düşünceye göre hak iki açıdan 
iyiden önce gelir. Öncelikle bireysel haklar, genel 
iyi için feda edilemez. İkinci olarak, adalet ilkeleri, 
belirli bir iyi anlayışı üzerine bina edilemez. Haklar, 
toplumun refahını veya iyiyi arttırmaları açısından 
değil, her bireyin veya grubun, diğerlerininkiyle 
uyumlu olmak şartıyla, kendi değer ve amaçlarını 
seçebileceği tarafsız bir çerçeve oluşturmaları açı-
sından kabul edilir.

Hak-temelli teoriler, temel hakların ne olduğu 
ve bu hakların hayata geçirilebilmesi için hangi si-
yasal düzenlemelere ihtiyaç gösterdiği konularında 
farklı anlayışlara sahiptir. Örneğin eşitlikçi (egalita-
rian) liberal düşünce, refah devletini savunmakta, 
sosyal ve ekonomik haklara da önem vermektedir. 
Buna karşılık özgürlükçü (libertarian) liberal dü-
şünce, özellikle mülkiyet hakkı üzerinde durmak-
ta, piyasa ekonomisini savunmakta ve piyasaya 
müdahale edecek her türlü dağıtımcı aracı red-
detmektedir. Fakat sonuçta her iki liberal düşünce 
de kişilerin, her birinin kendi amaç, eğilim ve iyi 
anlayışlarına sahip, ayrı bireyler olduğu konusunda 
aynı düşüncededir. Liberal düşünce, özgür ve ahlâk 
sahibi bireyler olarak kişilerin, diğerleriyle uyum 
içinde, kendi yeteneklerini geliştirebileceği koşulla-
rı sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yolu da hak-
lardan oluşan bir çerçeve oluşturmaktır. 

Son yıllarda özellikle Rawls’un yukarıda bahse-
dilen A Theory of Justice isimli eserinin etkisi altın-
da gelişen Kantçı liberal anlayışın, faydacı liberal 
anlayışa üstün geldiği görülmektedir. Fakat Kantçı 
liberal anlayış daha çok, vatandaşlık ve topluluk 
üzerinde vurgu yapan komüniteryanizm tarafın-
dan eleştirilmektedir. Modern liberalizmin komü-
niteryan eleştirileri, Hegel’in Kant’a karşı geliştirdi-

ği düşüncelerden hareket etmekte ve hakkın iyiye 
önceliğini kabul etmemektedir. Bir başka açıdan da 
Aristoteles’ten hareketle, siyasal düzenlemelerin or-
tak amaçlar dikkate alınmaksızın yapılamayacağını 
ve kişiliğimizin toplumsal konumlarımızla şekil-
lendiğini ileri sürmektedir. 

Burada iki farklı benlik anlayışı söz konusudur. 
Faydacılık, gerçekte birbirinden farklı pek çok ar-
zunun tek bir arzuymuş gibi ele alınmasını ileri 
sürerken, hakka öncelik tanıyan Kantçılık kişilerin 
birbirinden farklı oluşu üzerinde ısrar eder. Yine 
faydacılık, kişiyi, arzuların toplamı kabul ederken 
Kantçılık, arzularından ve amaçlarından bağımsız 
tercihlere sahip özneler olarak kabul eder. Benliğin, 
amaçlarından önce gelmesi, amaç ve eğilimleriyle 
tanımlanmaması, amaç ve eğilimlerini değerlen-
dirip eleştirebilme kapasitesine sahip olması anla-
mına gelir. Bu, özgür, bağımsız ve tercih yetisini 
haiz birey demektir. Böyle bir benlik anlayışı ancak 
tarafsız bir devlet ve hukuk sisteminde karşılığı-
nı bulabilir. Zira ancak böyle bir sistemde haklar, 
farklı amaçlar karşısında tarafsız bir çerçeve niteli-
ğine sahip olur. Şayet benlik, amaçlarından önceyse 
haklar da iyiden önce gelir.

Buna karşılık komüniteryan eleştiri, hak-
temelli liberal düşüncenin iddia ettiği gibi, kendi-
mizi amaçlarımızdan, eğilimlerimizden bağımsız 
kabul edemeyeceğimizi ileri sürer. Sahip olduğu-
muz rol ve statüler, bizim kişiliğimizi oluşturur. 
Örneğin bir vatandaş olarak, bir parti üyesi olarak, 
bir hareketin lideri veya üyesi olarak bir kişiliğe 
sahibiz. Mensubu olduğumuz topluluk açısından 
tanımlanıyorsak, ancak bu topluluğun amaçlarına 
sahip olabiliriz. Ne kadar açık uçlu olursa olsun, 
hayatımızın hikâyesi, kimliğimizi elde ettiğimiz bu 
toplulukların içine gömülüdür. Aile, şehir, kabile, 
ulus gibi topluluklara üyeliğimiz, sadece psikolo-
jik değil ahlâki farklılıklara da yol açar; hayatımıza 
ahlâki tikellik kazandırır.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 
komüniteryan eleştirinin büyük bir bölümü, libe-
ralizmin kişisel özgürlüğe fazla önem verip toplum-
sal sorumluluğu göz ardı eden ahlâki bireyciliğine 
yöneliktir. Komüniteryan eleştiriye göre liberalizm, 
özerklik ve bağımsızlık üzerine odaklanır; karşılık-
lılık, liyakat ve dayanışma kavramlarını pek önem-
semez. Liberalizmin, toplumsal değerleri bireyler-
den hareketle, bireylerin tek tek sahip olduğu iyi 
anlayışlarının bir toplamı olarak görmesi hatalıdır. 
Zira ortak iyiler, bireysel olarak tek tek ele alına-
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mayacak şekilde bir topluluk tarafından paylaşıl-
mış değerlerdir. Ahlâk açısından yapılan bu eleştiri, 
komüniteryanizmin ontolojik yönüdür. Buna göre 
toplumsal bağlamından koparılmış birey düşünce-
si tamamen boştur. Zira bu toplumsal bağlam, söz 
konusu bireye somut bir gerçeklik kazandırır. Bu 
somut gerçeklik, toplumsal ilişkiler ağı tarafından 
inşa edilir ve ancak bu ilişkiler sayesinde birey, kim-
lik kazanır ve bir anlam dünyasına sahip olur.

Komüniteryanizmin diğer bir yönü ise epis-
temolojiktir. Buna göre, her toplumun kendine 
has bir adalet anlayışı vardır. Bu kültürel yapının 
dışına çıkıp da toplum-ötesi bir adalet kavramına 
ulaşmak ve bu kavramdan hareketle belirli bir kül-
türel topluluğun inançlarını ve niteliklerini eleştir-
mek mümkün değildir. Adalete ilişkin standartlar, 
belirli bir grubun veya topluluğun kendi organik 
yaşamına içkindir. Dolayısıyla o topluluğun adalet 
söylemi de ancak kendi kültürel yapısında gömülü 
standartlar bakımından bir anlam ifade eder. Bura-
da önemli olan “Adalet nedir?” sorusu değil, “Ki-
min adaletinden bahsediyoruz?” sorusudur. 

Ne var ki liberaller, ortak iyi ve ahlâki tikellik-
lere dayanan politikaların önyargılara ve hoşgörü-
süzlüklere yol açacağını söyler. Modern ulus devlet 
açısından bakıldığında Aristoteles’in zamanındaki 
şehir devlet ideali, en iyi ihtimalle nostalji, en kötü 
ihtimalle tehlikelidir. Herhangi bir tikel iyi anla-
yışına dayanan bir politikanın, totaliter eğilimler 
içermesi kaçınılmazdır. Buna karşılık komüniter-
yanlar ise totaliter eğilimlerin ve dolayısıyla hoş-
görüsüzlüklerin, birbiriyle ortak değerler etrafında 
bağlanmış benliklerden oluşan bir toplum anlayı-
şından doğmadığını, tam tersine, bu bağların çö-
züldüğü, geleneksel hayat biçimlerinin ortadan 
kalktığı, dolayısıyla atomize, köksüz bireylerden 
oluşan düzensiz toplumsal yapılardan kaynaklandı-
ğını ileri sürmektedir. Kamu hayatının geri plana 
çekilmesi ve topluluk bilincinin azalması, totaliter 
kitle politikalarına yol açmıştır. Dolayısıyla ortak 
iyi, haklardan önce gelmelidir. Ancak böylece cum-
huriyetçi sivil imkânlar tekrar canlandırılabilir.

Komüniteryan düşüncenin liberalizme yönelt-
tiği bu eleştiriler temelde birbiriyle ilişkili üç iddi-
aya karşılık gelir: 

Komüniteryanizm insanın doğası hakkında be-
timleyici bir görüşe sahiptir. Buna göre bireyler 
toplumsal canlılardır ve kimlikleri, içinde yaşa-
dıkları topluluklar tarafından şekillenir. Buna 
karşılık liberalizm, bu iddiayı kabul etmez ve 

bireyin özerkliği üzerine vurgu yapar; fakat libe-
ralizmin bu vurgusu, savunulması imkânsız bir 
benlik anlayışından kaynaklanır. 
İkinci olarak komüniteryanizm normatif bir id-
dia taşır. Bu anlamda komüniteryanizme göre, 
topluluğun değeri tanınmalı, toplumsal katılım 
ve sorumluluk alma gibi vatandaşlık erdemleri 
savunulmalıdır. Hâlbuki liberaller bu değerleri 
görmezden gelmektedir. 
Nihayet üçüncü olarak komüniteryanizm, siya-
sal ilkelerle ilgili meta-etik bir yaklaşımdır. Bu 
noktada komüniteryanlar, liberallerin evrensel-
lik ısrarını eleştirir ve belirli bir topluluk adına 
savunulması gerektiği düşünülen değerlerin, o 
topluluğun üyelerince paylaşılan değerler olması 
gerektiğini ileri sürerler. 

Komüniteryanların betimleyici ve normatif 
iddialarının makûl ve savunulabilir olduğu, do-
layısıyla liberaller tarafından da kabul edilebile-
ceği; buna karşılık meta-etik iddialarının tutarlı 
olmadığı ve desteklenemeyeceği ileri sürülmüştür. 
Bu görüşe göre, komüniteryanizmin ortaya çıkışı 
şu şekilde açıklanabilir: Geçen yüzyıldaki gibi bu 
yüzyılda da önce faydacılık, daha sonra buna karşı 
Kantçılık, ardından Kantçılığa karşı da toplulukçu-
luk öne çıkmıştır. Diğer bir deyişle geçen yüzyılda 
tarihsel açıdan önce faydacılık hakim bir konuma 
gelmiş, ardından Kant’ın bizzat kendisi faydacılığa 
karşı çıkmış, daha sonra ise Hegel, Kant’ın iddiala-
rını eleştirmiştir. Buna benzer şekilde XX. yüzyılda 
da, önce yine faydacılık bir süreliğine gözde olmuş, 
ardından Kant’dan hareket eden düşünürler, (Neo-
Kantistler) faydacılığa karşı iddialar geliştirmiş ve 
nihayet yine Hegel’den hareketle Kantçı düşünce-
ler, komüniteryanlar tarafından eleştirilmiştir. Fa-
kat bu kez Kantçılar, geçen yüzyıldaki eleştirileri 
dikkate aldıklarından, komüniteryanların iddiala-
rını geçersiz kılacak unsurlar geliştirebilmiş ve gele-
neksel liberal düşünceler ile komüniteryan düşün-
celeri biraraya getirebilmişlerdir.

Liberalizm-Komüniteryanizm 
Tartışmasının Ötesinde: Tanınma 
Olarak Adalet

2000’lerin başından itibaren liberaller ile komü-
niteryanlar arasındaki tartışmadan arta kalanların 
yeni bir bakışla ele alındığı, güncel adalet sorun-
larına uygun farklı ve özgün teorik yaklaşımların 
ortaya çıktığı, argümanların çok daha inceldiği gö-
rülmektedir. Bu yeni yaklaşımların en önemli or-
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tak özelliği, somut insani durumlarda ortaya çıkan 
sorunlara yönelik ilgidir. Siyaset ve ahlâk felsefesi, 
âdeta üniversitelerdeki kürsülerden sokağa inmiş, 
sıradan bireylerin olağan yaşamına karışmıştır.

2000’li yıllara damgasını vuran teorik tartışma-
lar arasında özellikle kimlik ve tanınma politikala-
rıyla ilgili olanlar öne çıkar. XX. yüzyılın ikinci ya-
rısına hâkim olan adalet tartışmalarının son derece 
teknik bir dile sahip oluşu, soyut ve hayattan kopuk 
bir hâle gelmesi, rafine bir zihin egzersizinden öte-
ye gidememesi, âdeta bu dünyaya sırtını dönmesi 
ve sadece sınırlı bir entelektüel çevreye hitap etmesi 
farklı eğilimlere sahip düşünürler tarafından itiraza 
konu olmuştur. Bu bağlamda hem liberallerin ev-
rensellik, tarafsızlık ve akılcılık saplantısı, hem de 
bunun karşısına çıkarılan yerelliğin, öznelliğin ve 
hatta göreli olanın kutsandığı alternatiflik iddiası 
taşılan görüşler ciddi bir sorgulamadan geçirilmiş, 
bir yandan tikel veya biricik olanı önemseyen ama 
diğer yandan da bütün insanlığı muhatap alan 
daha gerçekçi bir evrenselliği amaçlayan yaklaşım-
lar geliştirilmeye başlanmıştır.

Çok farklı düşünce geleneklerine mensup bu 
yeni yaklaşımların temel görüşlerine biraz daha ya-
kından bakıldığında adaletsizlik olgusuna yönelik 
vurgunun öne çıktığını görürüz. Zira XXI. yüzyılın 
arifesinde dünyanın genelinde artan haksızlıklar, 
ekonomik ve sosyal eşitsizlikler, insanlık onuruna ay-
kırı eylemler ve uygulamalar, adaletsizlik olgusunun 
insanlık için ne kadar da yakın ve büyük bir tehdit 
olduğunun farkedilmesini sağlamıştır. Adaletsizliğin 
bu kadar aşikâr oluşu ve hemen hemen herkes için 
hissedilebilir hâle gelmesi, teorisyenlerin, “görmek” 
hasletinin insanı insan yapan en asli vasıflardan biri 
olduğunu kabule götürmüştür. Artık “adaletsizliğin 
görülmesi”nden bahsedilmeye başlanmıştır:

“Görmek kavramı, insanların ve durumlarının 
etik özelliklerini ve ne yapılacağını görmekle il-
gildir. İnsanın görülmemesi, adaletsizliğe yol açan 
bir durumdur. Diğer bir ifadeyle adaletsizlik, in-
sanın görülmemesiyle karşımıza çıkabilmektedir. 
Örneğin cinsiyet ayrımcılığı veya ırk ayrımcılığı 
yapmak, adaletsizlik örneği olup, karşımızdaki-
ni insan olarak görmemekle ilgilidir.” (Uygur, 
2013:30)

Soruna bu açıdan bakıldığında adaletin aslında 
bir toplumdaki mal ve hizmetlerin eşit veya hakka-
niyetli bir şekilde dağıtılması ile pek de ilgili olma-
dığı anlaşılır:

“Adalet, şeylerin naslı dağıtıldığıyla ilgili değil-
dir. Esasen, şeylerle ilgili değildir. İnsanlara zarar 
verilmesini önlemekle ve herkesin rıza gösterme 
ve reddetme gücüne sahip olduğu, toplumsal bir 
iklim yaratmakla ilgilidir. Bu çerçevede adalet, 
uğruna mücadele edilecek sosyal veya ahlâki bir 
ideal değil, belirli bir insan yaşamı anlayışının 
olanaklı olduğuna dayanan bakış açısıdır.” (Uy-
gur, 2013:30)

“Görmek” kavramının önem kazanması, ada-
letsizliklerin, görülmesi gereken durumlar olduğu 
kabulü ve bütün bunların sonuçta “insanı görmek” 
anlamına gelmesi, bizi eşit haklara sahip soyut bi-
reyler olarak tasavvur eden alışıldık adalet anlayış-
larının ötesine taşır:

“Görmek kavramı, insanı görmek anlamına 
geldiği için, burada daha çok soyut eşit ahlâki 
haklara sahip birey ve bu eşitliği sağlamakla il-
gili görmek yerine, daha farklı bir yaklaşımdan 
hareket edilmektedir. Buradaki görmek, sosyal ve 
ekonomik eşitsizlikleri ortadan kaldırmayı amaç-
layan görmekle de ilgili değildir. Saygısızlık ve 
aşağılamadan uzak olan, bir görmek anlayışı söz 
konusudur.” (Uygur, 2013:30-31)

Hak merkezli adalet teorilerine yönelik bu eleş-
tirel tavır, kuşkusuz adalet ile hak kavramı arasında 
hiçbir ilişki bulunmadığını söylüyor değildir:

“(…) soyut haklar üzerinde durmamak da, ada-
letin haklarla ilgili olmadığı anlamına gelme-
mektedir. Aksine, insan hakları ile görülmeme 
arasında da doğrudan ilişki vardır. Ancak bura-
daki insan hakları, belirli bir bilgi çerçevesinde, 
yani insanın görülmesiyle ilgili bilgi çerçevesinde 
kavranmış insan haklarıdır. Bu bağlamda insan 
haklarından sözü edilenin, uluslararası belgelerde 
ve devletlerin ulusal mevzuatında yer alan insan 
hakları olmadığını belirtmek gerekir. Öte yandan, 
bu tür hakların ihlal edilmesiyle ilgili de adalet-
sizlik kuşkusuz oluşmaktadır. Ancak adaletsiz-
lik, sadece bu tür hakların ihlali demek değildir. 
Adalet için mücadele de, sadece bu tür haklar için 
mücadele demek değildir. Bu ayrımın, yani insan 
hakları düşüncesi ile hukuki haklar ayrımının 
unutulması durumunda, adaletten uzaklaşma 
kendini gösterir.” (Uygur, 2013:31-32)

Yukarıdaki alıntılardan da anlaşılacağı üzere in-
sanlığın bugün karşı karşıya kaldığı adaletsizlikler-
le mücadelede salt bireysel haklara odaklanan bir 
adalet anlayışı yetersizdir. Zira söz konusu adalet-
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sizlik, insan olmamızla ilgilidir. Dolayısıyla burada 
insanlığımızı görmek veya görmemekle ilgili bir 
sorun vardır. Birarada yaşadığımız diğer insanlarla 
ilişkilerimizde karşılıklı güven ve saygının belirleyi-
ci olması için bu tür bir “görme”ye ihtiyaç vardır. 
Bu tür bir “görme” ise adalet tartışmalarına ötekini 
tanıma sorununu dahil etmekle mümkündür. Di-
ğer bir ifadeyle ötekini insan olarak tanıma, insan 
olarak görme günümüzün adalet teorilerini en çok 
uğraştıran konuların başında gelir.

Örneğin ünlü Alman felsefecisi Axel Honneth’in 
tanınma olarak adalet yaklaşımı, hak merkezli ada-
let anlayışının eleştirisi üzerine kuruludur. Alman 
menşeli Frankfurt Okulu veya bugün daha yaygın 
bilinen ismiyle Eleştirel Teori’nin günümüzdeki en 
önemli temsilcisi sayılan Honneth, 1990’ların so-
nundan itibaren yazmaya başladığı bir dizi kitap ve 
makalede oldukça etkili bir siyaset ve ahlâk teorisi 
geliştirmiştir. Büyük ölçüde Hegel’den esinlenen 
Honneth’in bu teorisi, adalet sorununu alışıldık ka-
lıpların dışında bir bakış açısıyla ele alır. Adalet kav-
ramını, toplumsal yaşamda birbirinden farklı, hatta 
birbiriyle çatışan taleplere sahip bireylerin, bu talep-
lerini rahatça dile getirebilmelerini mümkün kılacak 
bir karşılıklı tanıma eylemi ile izah eden bu teori, söz 
konusu bu tanıma eyleminin ahlâki ve siyasi koşulla-
rını gösteren birtakım ilkeleri tespit etmeyi amaçlar.

Resim 3.4 Axel Honneth

Kaynak: http://www.b3biennale.de/EN-Prof-Dr-Axel-
Honneth.html

Honneth’e göre çağdaş adalet teorilerinin sor-
gulamaksızın kabul ettiği birtakım ortak varsayım-
ları vardır. Bu özellikleri şöyle sıralayabiliriz: 

•	 adaleti	 özünde	 bir	 dağıtım	 veya	 bölüşüm	
sorunu olarak kabul etme, 

•	 toplumu	 düzenleyecek	 adalet	 ilkelerinin	
tespitinde uygulanacak kurallara yoğunla-
şan bir prosedüralizm,

•	 adalet	 ilkelerinin	 uygulanmasında	 tek	 gö-
revli merci olarak devlet kurumlarını görme

Bu varsayımları tek tek sorgulayan ve reddeden 
Honneth, farklı temellere dayanan bir adalet yakla-
şımını oluşturmanın imkânlarını araştırır.

Hak merkezli liberal adalet teorilerinin dayan-
dığı bu üç varsayımın özünde aslında hak ve özgür-
lüklere sahip soyut bir birey anlayışı vardır. Buna 
göre bir toplumda yaşayan herkesin verili birtakım 
hak ve özgürlükleri vardır. Adalet teorileri de bu 
hak ve özgürlüklerin bireyler arasında nasıl dağıtı-
lacağını düzenleyen ilkeler ortaya koyar. Üstelik bu 
ilkelerin neler olduğu da yine bireylerin özgür ter-
cihleri sonucunda belirlenir. Bu tercihlerin hayata 
geçirilmesi ise devletin görevidir.

Honneth’e göre her ne kadar özgürlüğümüzü, 
kendi kendimize tayin ettiğimiz amaçlara varma-
mızı sağlayan koşullar sayesinde edinsek ve bu 
bağlamda maddi imkânlarımız önümüze pek çok 
elverişli araçlar çıkarsa da bütün bu olup bitenlerde 
gözümüzden kaçan bir nokta vardır:

“Paranın kullanımına sahip olma(yı) herhangi 
bir şekilde bir özgürlük imkânı olarak algılaya-
bilmek için bir kişide peşinden gidilmeye değer 
amaçların çoktan oluşturulmuş olması gerekir. 
Meslek imkânlarının kişinin kendi yetilerinin 
gerçekleşmesinin yolları olarak kavranabilmesi 
için, kişi öncelikle kendi özellik ve yeteneklerinin 
bazılarını değerli ve gerçekleştirmeye değer olarak 
kavramış olmalıdır. Bu önkoşulların hiçbirisi 
sabitlenmiş bir metanın şekline sahip değildir. 
Bunlara ‘şeyler’ gibi basitçe ‘sahip olunamaz’. Bi-
lakis, ilişkilerin içinde ve ilişkiler yoluyla öncelik-
le çabayla kazanılmak zorundadır.” (Honneth, 
2018:67)

Adaletin gerçekleşebilmesi için bireylerin daha 
önce özerk kabul edilmesi gerektiğine dikkat çeken 
Honneth, maddi koşulların ve imkânların, bireyle-
ri özgür kılabilmesinin yolunun, maddi varlıkların 
bizatihi kendisine sahip olmaktan değil, onlarla 
özel bir ilişki kurmaktan geçtiğini söyler. Dolayısıy-
la toplum yaşamında vazgeçilmez olduğu düşünü-
len birtakım maddi varlıkların tek tek tespiti, kişi-
sel özerkliği anlamamızı kolaylaştırmaz. Bu bağlada 
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özerklikten anlaşılması gereken, kişinin neye ihti-
yacı olduğunu bilmesini, düşünce ve kanaatlerine 
sahip çıkmasını ve yetilerinin değerini farketmesini 
mümkün kılan öz bilinçtir. Kişinin kendi kendi-
siyle sağlıklı bir ilişki kurabilmesini sağlayan bu öz 
bilinç ve öz saygı, maddi imkânlar aracılığıyla dışa 
vurulabilir, fakat kazanılamaz ve korunamaz. Zira;

“özerkliğe, daha ziyade, ihtiyaçları, kanıları ve 
yetileri, gerçekleşmeye değer olan öteki kişiler ta-
rafından tanınma yoluyla, kendimizi öznelerara-
sı bir varlık olarak anlamayı öğrendikçe ulaşırız. 
Fakat bunu kendimizde, ne zaman ki bizi tanı-
yan kişileri de aynı zamanda tanırsak kavrayabi-
liriz, çünkü onların bize karşı olan davranışında, 
tıpkı bir aynadaki gibi kendi değerimizi tanıya-
bilmemiz gerekir. Bu anlamda, bireysel özerklik 
oluşabilmek ve gelişebilmek içni özneler arasında 
karşılıklı tanınmaya ihtiyaç duyar. Bunu yalnız 
başımıza, kendi kendimize değil, tersine, yalnız-
ca tıpkı kendilerine değer verebilme durumunda 
olduğunumuz ve aynı şekilde bize değer vermeye 
hazır başka kişilerle olan ilişkilerde kazanırız.” 
(Honneth, 2018:68) 

Üstelik bu tür bir karşılıklı tanıma ilişkisinin 
zemini sadece devlet kurumlarının aracılık ettiği 
platformlar olmak zorunda da değildir. Devletin, 
adaletin tesisi açısından gördüğü işlevin önemi 
inkâr edilemez. Sahip olduğu aygıtlarla devlet, 
adalet dağıtımında tabii ki de daha başarılı olabilir. 
Buna karşılık adalet, herşeyden önce aile, okul ve iş 
ortamında geçerli olmalıdır. İşte bu sebeple devlet 
kadar aile, okul ve işe de kendi adil düzenini kurma 
ve koruma imkânı verilmelidir;

“zira politik egemenlik nasıl ki farklı ve birbiriy-
le gevşek biçimde bağlanmış vesileler tarafından 
üretiliyorsa, sosyal adalet de geçmişe nazaran çok 
daha büyük bir ölçüde, çok sayıda ağ oluştura-
rak ortaklaşa etkide bulunan eyleyen tarafından 
varsayılmakta, uğruna başarıyla savaşılmakta, 
güvence altına alınmakta ve bu eyleyenler, sivil 
toplumun devlet-öncesi düzleminde hareket et-
mektedirler. Nitekim, devletin etkinliklerinden 
bakışlarımızı çekip dikkatimizin odağını kendi-
ne çeken gözümüzün önündeki kurumlarda, söz 
konusu olan husus, adalet adına tanınma ilişki-
lerinde iyileşme için harekete geçen devlet-önce-
si organizasyonlar, birlikler, ya da gruplardır.” 
(Honneth, 2018:75-76)

Honneth’in, diğer adalet teorilerine göre günde-
lik yaşamımızda sergilediğimiz eyleme biçimlerin-

de karşımıza çıkana adalet sorunları için daha ger-
çekçi çözümler üretebileceğini düşündüğü tanınma 
olarak adalet yaklaşımını şöyle özetleyebiliriz:

“Birinci olarak, bölüşüm (dağıtım/paylaşım) şe-
ması tüm öznelerin geliştirilmiş olan tanınma 
ilişkileri içine dahil edildiği bir tasarım üzerin-
den terk edilmelidir. İkincisi, kurgusal bir süre-
cin inşası yerine, söz konusu tanınma ilişkileri-
nin ahlaki temel normlarını tarihsel-kökensel 
olarak açığa çıkaran normatif bir yeniden inşa 
geçirilmelidir. Üçüncü olarak, hukuk devletinin 
düzenleyici eylemliliğine körü körüne yönelen 
odaklanmayı, devlete ait olmayan eyleyiciler ve 
organizasyonların da merkezsizleştiren tarzda 
dikkate alınması tamamlamalıdır.” (Honneth, 
2018:77-78)

Honneth’inki gibi adaleti karşılıklı tanımay-
la izah eden bir teorinin yukarıda bahsettiğimiz 
“görmek” kavramıyla örtüştüğünü söyleyebiliriz. 
Sonuçta eğer adaleti, adaletsizlikten hareketle an-
lamaya çalışırsak karşımıza ilk önce adaletsizliği 
görmek çıkar. Adaletsizliği görmek için de adil ol-
mayan bir muameleye maruz kalan kişinin, için-
de bulunduğu bu durumu görmemiz gerekir. Bu 
ise kaçınılmaz olarak o kişiyi, kişi olarak tanımak, 
bizimki gibi bir kişiliği olduğunu kabul etmek de-
mektir. Bir insanın kişiliğini tanımak, diğer bir ifa-
deyle onu kişi olarak görmek, ister istemez etik bir 
bağlama taşınmayı gerektirir. Etik bağlam ise sade-
ce başkalarıyla ilgili aldığımız kararlar ve gerçekleş-
tirdiğimiz eylemler üzerine değil, belki ondan daha 
fazla kendimiz hakkında düşünmeye zorlar bizi. Bu 
tür bir bağlam içerisinde alacağımız kararlar ve ger-
çekleştireceğimiz eylemler, bir insan olarak bu dün-
yada neyi başardığımızı, yani kısaca ne kadar insan 
olduğumuzu gösterir. İnsan olarak bu dünyaya ne 
kazandırdığımız kendi kendimizle girdiğimiz etik 
ilişkinin de bir sonucudur. Kişinin kendisiyle girdi-
ği ilişki, bir hesaplaşma, bir sorgulama etkinliğidir. 
Bu etkinlik, aynı zamanda kişinin bu dünyadaki 
yerinin, tercih ve eylemlerinin değeriyle ilgilidir:

“Kişinin dünyadaki yerini belirlemesi: o ana dek 
yaptıklarının insan için anlamını     -insan ola-
rak kendisine, yakındakilerine-uzaktakilerine, 
çağdaşlarına ve insan türüne neleri sağlayabil-
diklerini, bunları bilebildiği kadarıyla- belirleye-
bilmesi ; kendisinin bu yaşamıyla dünyaya neler 
sağlayabildiğini ya da nelerin yok olmasına yol 
açtığını görebilmesidir.” (Kuçuradi, 2011:17)
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Öğrenme Çıktısı

Çağdaş toplumlarda görü-
len adalet talepleri ile adalet 
teorileri arasında nasıl bir 
ilişki kurulabilir?

“Hak/Adalet - İyi” tartışma-
sı ne anlama gelmektedir, 
araştırın.

2 Günümüzün öne çıkan belli başlı adalet teorilerinin temel iddialarını anlayacak ölçüde 
bilgi edinme, liberaller ile komüniteryanlar arasındaki tartışmayı değerlendirebilme, adalet 

üzerine düşünebilme becerisi kazanmak

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Liberal adalet teorilerine 
yönelik belli başlı eleştiriler 
nelerdir, anlatın.

Günümüzün en önemli siyaset felsefecilerinden Amerikalı düşünür Michael Sandel, 2009 tarihli Justice: 
What’s the Right Thing to Do? isimli dünya çapında popüler kitabında gündelik yaşamda karşılaştığımız sorunları, 
çağdaş adalet teorilerinin temel görüşleri etrafında tartışır. Böylece sıradan okuyucunun nüfuz etmekte zorlanacağı 
felsefi kavramları, çok daha basit ve anlaşılabilir bir dille izah eder. Bizim de bu derste ele aldığımız faydacılık, 
Kantçılık, liberteryanizm ve komüniteryanizm gibi yaklaşımların soyut iddialarının, somut bağlamlarda nasıl uy-
gulanacağını da göstermiş olur.

Kaynak: Sandel, Michael J. (2018). Adalet: Yapılması Gereken Doğru Şey Nedir, çev. Mehmet Kocaoğlu, İstan-
bul: Eksi Kitaplar.

Yaşamla İlişkilendir

Her ne kadar çağdaş adalet teorileri çoğunlukla görmezden gelse de aslında adalet ile duygular arasında yakın 
bir ilişki vardır. Nitekim zaman zaman adalet duygusundan bahsedildiği de olur. Hele adaletsizliğin bir durum 
veya bir olgu olduğunu kabul edersek bu durumun farkedilmesinin de yine duygularla ilgili olduğu kuşku götür-
mez. Diğer bir ifadeyle tıpkı adalet duygusu gibi adaletsizlik duygusu da pek yabancısı olmadığımız bir hadisedir. 
İşte Robert C. Solomon’un 1989 tarihli A Passion for Justice isimli çalışması da adaletin duygularla bu ilişkisini 
incelemektedir. Günümüzün hayli özgün düşünürlerinden olan Solomon, duyguların insan yaşamındaki yerini 
göstermeyi amaçlayan pek çok kitaba imza atmıştır. Söz konusu kitabı da çağdaş adalet tartışmalarına hâkim 
olan akılcılığı hedef tahtasına oturtur. Adaletin kuru akılcılıkla anlaşılamayacağını ileri sürer. Bir yandan Platon, 
Kant, Rousseau, Hobbes, Locke ve Nietzsche gibi batı felsefe tarihine damgasını vuran filozofları kendine özgü 
bir yaklaşımla yorumlar, diğer yandan da Rawls, Nozics, MacIntyre ve Walzer gibi çağdaş liberal ve komüniteryan 
düşünürlerle hesaplaşır. Görüşlerini temellendirmede çeşitli disiplinlerden de yardım alan yazarın, özellikle hay-
vanlar arasında görülen adil davranışlara ayrılmış bölümleriyle dikkat çeken son derece ilginç ve sorgulayıcı bir 
çalışmaya imza attığı söylenebilir.

Kaynak: Solomon, Robert C. (2004). Adalet Tutkusu: Toplum Sözleşmesinin Kökenleri ve Temelindeki Duygu-
lar, çev. Ertuğ Altınay, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

2
Günümüzün öne çıkan belli başlı adalet 
teorilerinin temel iddialarını anlayacak ölçüde 
bilgi edinme, liberaller ile komüniteryanlar 
arasındaki tartışmayı değerlendirebilme, adalet 
üzerine düşünebilme becerisi kazanmak

Çağdaş Adalet Teorileri
Liberal siyaset anlayışının ilgilendiği iki temel sorun vardır:
•	 siyasi	eylemi	yönlendirecek	ve	herhangi	bir	ahlâk	anlayışını,	

onu kabul etmeyenlere, meşru olmayan bir şekilde zorla ka-
bul ettirme anlamına gelmeyecek, iyi kavramından bağım-
sız bir kurallar manzumesi tespit etme

•	 her	bireye,	diğerlerinin	sınırlaması	ve	karışması	olmaksızın,	
özgürce kendi dünya görüşünü gerçekleştirebilmesini sağla-
yacak kurumlar inşa etme

Liberal anlayışa yönelik komüniteryan eleştirinin büyük bir 
bölümü ise , liberalizmin kişisel özgürlüğe fazla önem verip 
toplumsal sorumluluğu göz ardı eden ahlâki bireyciliğine yöne-
liktir. 2000’li yıllara damgasını vuran teorik tartışmalar arasın-
da özellikle kimlik ve tanınma politikalarıyla ilgili olanlar öne 
çıkar. Çok farklı düşünce geleneklerine mensup bu yeni yak-
laşımların temel görüşlerine biraz daha yakından bakıldığında 
adaletsizlik olgusuna yönelik vurgunun öne çıktığını görürüz.

1
Adaletin öncelikle bir fikir olduğunu 
anlama, adalet fikrinin nasıl kavramlaştırılıp 
tanımlanabileceğine dair görüş sahibi 
olma, adalet türlerini ve adalet ilkelerini 
kavrayabilmek

Adaleti Tanımlamak
Çok farklı dillerdeki kullanımına bakıldığında adalet kelime-
sinin kısaca herkese hak ettiğini vermek anlamına geldiği gö-
rülür. Fakat yine de adalete dair çok farklı tanımlar vardır. Bu-
nunla birlikte adaletin öncelikle bir fikir olduğunu ve ancak 
felsefi bir düşünme etkinliği aracılığıyla kavramlaştırılabileceği 
söylenebilir. Bir fikir ve kavram olarak adalet, Aristoteles’ten 
beri başlıca üçe ayrılarak incelenir. Bu ayrıma göre denkleştirici 
adalet, dağıtıcı adalet ve nısfet (hakkaniyet/nasfet) şeklinde üç 
farklı adalet türü vardır. Denkleştirici adalet aritmetik bir eşit-
liğe dayanır ve herkese eşit muamele edilmesini ister. Dağıtıcı 
adalet ise geometrik veya diğer bir ifadeyle orantılı eşitlikten 
yanadır. Herkese ihtiyacına, yeteneğine, liyakatına vb. ölçütlere 
göre dağıtımı emreder. Nısfet veya hakkaniyet ise eşitliğe karşı-
dır. Bireyin içinde bulunduğu koşullara göre karar verilmesini 
gerektirir. Bu anlamda somut olay adaleti olarak da isimlendi-
rilebilir. Yine hemen hemen her teorik yaklaşımın kabul ettiği 
üzere adaletin birtakım  ilkeleri vardır. Diğer bir ifadeyle adalet 
teorileri bu ilkelere tanıdıkları öneme göre birbirinden ayrılır. 
Bu ilkelerin en önemlileri eşitlik, hak ediş (liyakat), karşılıklılık 
(mütekâbiliyet) ve ihtiyaçtır.
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1  Aşağıdakilerden hangisi adaletin türlerinden 
biridir?

A. Demokrasi B. Liberalizm
C. Komüniteryanizm D. Hakkaniyet
E. Özgürlük

2  Orantılı eşitlik anlamına gelen adalet türü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Denkleştirici adalet
B. Hakkaniyet
C. Dağıtıcı adalet
D. Nısfet
E. Özgürlük

3  Aşağıdakilerden hangisi adaletin ilkelerinden 
biri değildir?

A. Eşitlik B. Mütekâbiliyet
C. Hak ediş D. İhtiyaç
E. Özgürlük

4  Aşağıdakilerden hangisi adaletsizlik ile adalet 
arasındaki farkı doğru ifade eder?

A. Adaletsizlik değer, adalet ilkedir.
B. Adaletsizlik durum veya olgu, adalet ilke veya 

fikirdir.
C. Adaletsizlik de adalet de olgudur.
D. Adaletsizlik ilke, adalet değerdir.
E. Adaletsizlik değer, adalet olgudur.

5  Aşağıdaki kavram çiftlerinden hangisi adalet 
türlerini tasnif ederken kullanılan ayrımlardan biri 
değildir?

A. Şekli adalet - maddi adalet
B. Subjektif adalet - objektif adalet
C. Prosedüral adalet - sosyal adalet
D. Teorik adalet - pratik adalet
E. Yasa adaleti - yasa üstü adalet

6  Aşağıdaki filozoflardan hangisi liberal adalet 
anlayışının en önemli temsilcileri arasında yer alır?

A. J.S. Mill B. M. Walzer
C. A. MacIntyre D. M. Sandel
E. C. Taylor

7  “Sivil toplumun kurumlarına tâbi olan özgür 
ve rasyonel insanların bu kurumların nasıl olması 
gerektiğine karar vermek için biraraya geldikleri 
yaratıcı sözleşme”ye ne ad verilir?

A. İnsan hakları
B. Demokrasi
C. Toplum sözleşmesi
D. Özgürlük beyannamesi
E. Vatandaşlık yasası

8  Aşağıdakilerden hangisi karşımızdakini insan 
olarak görmemekle ilgili değildir?

A. Cinsiyet ayrımcılığı
B. Irk ayrımcılığı
C. Sınıfsal ayrımcılık
D. Dinsel ayrımcılık 
E. Çocuklara öncelik tanıma

9  “Her türlü belirlenimci, zorunlulukçu dü-
şünceye karşı çıkan, insan iradesine mutlak özgür-
lük tanıyan, bilinçli insan eylemlerinin basit ne-
denselliklerle açıklanamayacağını, insanın içinde 
bulunduğu fizyolojik, psikolojik, tarihsel ve top-
lumsal koşullarla karakteri ve eylemlerinin sonuç-
ları arasında bir ilişki olmadığını, dolayısıyla de-
ğişik alternatifler karşısında seçme özgürlüğünün 
bulunduğunu savunan öğreti”ye ne ad verilir?

A. Demokratik cumhuriyetçilik
B. Komüniteryanizm
C. Liberteryanizm
D. Hakkaniyet olarak adalet
E. Erdem etiği

10  Aşağıdakilerden hangisi Honneth’e göre çağ-
daş adalet teorilerinin sorgulamaksızın kabul ettiği 
ortak varsayımlardan biri değildir? 

A. Adaleti özünde bir dağıtım sorunu olarak ka-
bul etme

B. Adaleti bir özerklik sorunu olarak ele alma
C. Toplumu düzenleyecek adalet ilkelerinin tes-

pitinde uygulanacak kurallara yoğunlaşan bir 
prosedüralizm

D. Adaleti özünde bir bölüşüm sorunu olarak ka-
bul etme

E. Adalet ilkelerinin uygulanmasında tek görevli 
merci olarak devlet kurumlarını görme
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Adaleti Tanımlamak” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. D Yanıtınız yanlış ise “Çağdaş Adalet Teorileri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Adaleti Tanımlamak” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

3. E Yanıtınız yanlış ise “Çağdaş Adalet Teorileri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. E

Yanıtınız yanlış ise “Adaleti Tanımlamak” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. C Yanıtınız yanlış ise “Çağdaş Adalet Teorileri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Adaleti Tanımlamak” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. B

Yanıtınız yanlış ise “Adaleti Tanımlamak” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Çağdaş Adalet Teorileri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Çağdaş Adalet Teorileri” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. B



Bir Değer Olarak Adalet

78

Araştır Yanıt
Anahtarı3

Araştır 1

Adaletin neyi gerektirdiği, hayata nasıl geçirilebileceği, diğer ahlâki ve siyasi 
kavramlarla ilişkisi vb. konular hakkında teorik tartışmalar devam ede dursun, 
adaletin inkâr edilemeyecek bir özelliği vardır ki o da aslında bir fikir olduğu-
dur. Diğer bir ifadeyle adalet, dış dünyada varolmayan, yani deney ve gözlem 
aracılığıyla bilinemeyen, insan zihninin bir tasarımıdır. Yani insanlık tarihinde 
her zaman bir karşılığı bulunamayan, ancak insanın onu düşünmesiyle ve dü-
şündüğü sürece varlığı aşikâr hâle gelen bir fikirdir. İşte bu yüzdendir ki tıpkı 
diğer fikirler gibi tanımlanması, temel ilkeleri hakkında herkesin uzlaşacağı 
bir izaha kavuşturulması son derece zordur. Bununla birlikte insan zihninin, 
bu tür fikirleri düşünebilme yetisi olduğu kadar, felsefe aracılığıyla onları kav-
ramlaştırma imkânı da vardır. Dolayısıyla adalet her ne kadar ele avuca sığmaz 
bir fikir gibi gözükse de adalet kavramı nispeten sınırları daha belirgin, en 
azından sınanmaya uygun, temellendirilebilir niteliğe sahiptir. Nitekim adalet 
kavramı hakkında ortaya konan teorik yaklaşımların çeşitliliği de bu gerçeği 
göstermektedir. Adalet fikrini kavramlaştırmada başvurulacak ilk adımın ise 
adaletsizlik üzerine düşünme, bu dünyadaki adaletsizlikleri tespit etme oldu-
ğu söylenebilir. Adaletsizliğin ne anlama geldiği bilindikten sonradır ki belki 
adalet kavramı hakkında daha bütünlüklü ve gerçekçi bir teori geliştirilebilir.

Araştır 2

1980’li ve 90’lı yıllar ahlâk felsefesi ve siyaset teorisi alanında gerçekleştiri-
len tartışmaların düğümlendiği nokta hak veya adalet ile iyi arasındaki ilişki 
olmuştur. Bu tartışmalarda öne çıkan taraflar liberaller ile komüniteryanlar-
dır. Merkezine evrensel, tarafsız ve rasyonel olduğu düşünülen birtakım ada-
let ilkelerini koyan liberalizm, toplumların yönetilmesinde haklara öncelikle 
bir yer verilmesi gerektiğini savunur. Özellikle insan hakları söyleminin de 
etkisiyle bireysel haklar her türlü siyasal ve toplumsal düzenlemelerde kalkış 
noktası kabul edilir. Bir toplumda yaşayan insanların benimsediği iyi anlayışı, 
hangi hayat tarzının daha değerli olduğu konusundaki görüşler, o toplumun 
tâbi olması gerektiği düşünülen adalet ilkelerini belirleme gücünden yoksun-
dur. Yani önce birtakım adalet ilkeleri tespit edilmeli ve üzerinde anlaşılmalı, 
daha sonra her bir toplum üyesinin hangi hayat tarzını tercih edeceğine karı-
şılmamalıdır. İşte hak merkezli liberal adalet anlayışının ileri sürdüğü hakkın 
iyiye önceliği düşüncesi bu temel kabullere dayanır. Buna karşılık liberalle-
re karşı çıkan komüniteryanlar ise böyle evrensel, rasyonel ve tarafsız adalet 
ilkelerinden bahsedilemeyeceğini söyler. Zira liberallerin hak öznesi olarak 
formüle ettiği adalet ilkelerini benimseyecek ve hayatında uygulayacak soyut 
bir birey kabulü hatalıdır. İnsanın hakikatiyle uyuşmaz. İnsanın tercihlerini, 
mensubu olduğu topluluğun değerleri belirler. Dolayısıyla toplum düzeninin 
dayandırılacağı adalet ilkelerinin ve bireylerin sahip olduğu hakların tespitin-
den önce hangi hayat tarzının insan açısından daha değerli olduğunun, in-
sanların benimsediği iyi anlayışlarının neyi kapsadığının belirlenmesi gerekir. 
Adil olan, öncesinde mevcut olan belirli bir iyi anlayışına dayanır. Yani iyi, her 
zaman adaletten ve haktan önce gelir.
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Bölüm 4

Etik Bir Kavram Olarak İnsan Hakları
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Anahtar Sözcükler: • Evrensellik • Olması Gereken• Ayrımcılık  • İnsan Onuru• Hak Kuşakları

1
İnsan hakları 
1 İnsan hakları kavramını ve özelliklerini ifade
edebilmek 2

İnsan Haklarının Tarihsel Gelişimi
2 İnsan haklarının tarihsel gelişimini
açıklayabilmek 

4
İnsan Haklarının Korunması
4 İnsan haklarının korunması
mekanizmalarını açıklayabilmek

İnsan Hakları Kuşakları
3 İnsan hakları kuşaklarını ve birbirleri ile
olan ilişkilerini açıklayabilmek3
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GİRİŞ 
İnsan hakları kavramı, daha çok sorunları ya 

da ihlalleri çağrıştırsa da çok boyutlu ele alınan, 
alınması gereken bir kavramdır. Zira insan hakları 
sadece hukukun meselesi, inceleme alanı olmadığı 
gibi hukukla sınırlı da değildir. İnsan haklarına iliş-
kin birçok husus hukuk ötesi etkenler tarafından 
belirlenir. Felsefe, siyaset bilimi, tarih, ekonomi 
gibi insan haklarını doğrudan ilgilendiren veya in-
san haklarıyla doğrudan ilgilenen bilimler, kavra-
mın içeriğini zenginleştirmekte, insan haklarının 
başka veçhelerini ortaya koymakta, yeni sorular so-
rarak ya da kimi sorulara cevaplar vererek hukuka 
yol göstermektedir. 

İNSAN HAKLARI
İnsan hakları kavramı ve insan haklarının ko-

runmasına ilişkin meseleler tartışılmadan evvel 
neden “insan hakları” kavramının seçildiğinin so-
rulması yerinde olur. Çünkü insan hakları dendi-
ğinde akla gelen hak ve özgürlüklerden pek çoğu 
başka kavramlarla hukuk düzeninde yerini almıştır. 
Bunlardan kavramlardan bazıları temel haklar, kişi 
özgürlükleri, kamu özgürlükleri, yurttaş haklarıdır. 
Dikkat edilirse bu kavramların hepsi de sınırlı bir 
içeriğe göndermede bulunur. İnsan hakları kavramı 
ise doğrudan hakların ve özgürlüklerin hem sahiple-
rini hem de muhataplarını ifade eder. İnsan hakları 
kavramı, yürürlükteki hukuk tarafından tanınmış 
olsun olmasın, ayrım gözetmeksizin tüm insanların 
sahip olması gerekli sayılan bütün hak ve özgürlük-
leri ifade eder, pozitif hukukun dışında ve üstünde 
bir anlam taşır. Yalnız “olan”ı değil, olması gerekeni 
de içine alır. Öyle ki  kamu otoritelerince reddedilen 
bazı hak kategorileri bile “insan hakları” kavramının 
çerçevesinden sürülüp çıkartılmış sayılmazlar. (Ta-
nör, 1994; s. 14) . Böylece belirli bir siyasal coğrafya 
ve tarihsel dönemdeki bir rejim veya otorite reddetse 
ya da tanımazlıktan gelse bile, insan hakları kavramı 
bunlara aşkınlığını, yani zamanı ve kültürel mekanı 
aşan evrenselliğini korumuş olur.

Bu tanımdan çıkarılabilecek birkaç sonuç vardır. 
Bunlardan ilki, insan hakları dendiğinde, sözü geçen 
hakkın başkaca koşul aranmaksızın “insan”ın sahip 
olduğudur. Bir insan hakkına sahip olmak için, in-
san olarak doğmuş olmak yeterlidir. Kişinin iyi ol-
ması, kötü olması, yurttaş olması, yabancı olması, 
suçlu olması, dürüst olması gibi kimi sıfatları önem 
taşımadığı gibi, cinsiyeti, cinsel yönelimi, dini inan-

cı, siyasi görüşü, ekonomik durumu yahut engelli 
olup olmaması gibi özellikleri de önem taşımaz. Bir 
insan hakkı söz konusu olduğunda önemli olan tek 
şey hak sahibinin insan olmasıdır. Buradaki insan 
sözcüğü, mutlak hatta evrensel anlamda tanınan ki-
şidir. (Galtung, 1999; 21)  Gene buradaki İnsan’ın 
kavramsal kökeni İbrani/Sami kökenli ilahiyata [Ya-
hudilik, Hristiyanlık ve İslam’daki tekillik, evrensel-
lik, bireycilik (ferdi hikmet) ve ölümsüzlük (ahiret) 
öğretileri anlamında ] dayalıdır (Galtung, 1999; 13.)  

‘’İnsan’’ kavramının evrenselliği önemlidir çünkü 
Hammarbeg’in (2012; s.34) söylediği gibi, gerçekte 
her birimiz hem etnisite, milliyet ya da inanç bakı-
mından hem de yerel köklerimiz, toplumsal cinsi-
yetimiz, cinsel yönelimimiz, dilimiz, eğitimimiz, 
toplumsal sınıfımız, politik görüşümüz, yaşımız gibi 
ayırt edici özellikleri olan çok sayıda farklı kategori-
ye aidiz. Bu kategorilerden birisine ait olmanın ya 
da bir kimliğe sahip olmanın önemini ancak bireyin 
kendisi belirleyebilir. Milliyet ya da din kimileri için 
çok önemli olabilirken birçok insan için hiç önem 
taşımayabilir. Oysa tecrübelerimizle biliyoruz ki 
devletin ya da diğer resmi makamların bu kimlikler-
den sadece birini dayatması toplumsal kutuplaşma 
yaratır ve nihayetinde adalet duygusu zedelenir.  

Bir insana sırf onunla aynı gruba ait olmak ne-
deniyle duyulan saygı, aslında insanları birbirlerin-
den farklı kılan bireyselliklerin reddedilmesi anla-
mına gelir. Eğer farklı olan hak sahibi kişi olarak 
görülmezse inkâr edilen ortak insanlık olacaktır. 
(Benhabib, 2006; 101) Nitekim Kant’a göre her 
insan saygıyı hak eder. “Kendi kendimizin sahibi 
olduğumuz için değil rasyonel varlıklar olduğumuz 
için akıl sahibi olduğumuz aynı zamanda özerk var-
lıklar olduğumuz özgürce seçebildiğimiz ve eyleye-
bildiğimiz için saygıyı hak ederiz.” (Sandel, 2013; 
s. 132) Özerklik insanlarla şeyler arasındaki farkı 
belirler; saygı insanların özelde kim oldukların-
dan bağımsız insanlara borçlu olduğumuz ödevdir.  
Kantçı saygı sevgiden, dayanışmadan, sempatiden 
ve ortak duygudan farklıdır. Çünkü bunlar diğer 
insanların özelde kim oldukları ile ilgilidir. Tanı-
dıklarımızı severiz, dostlarımızla dayanışma içinde-
yizdir.  Kantçı anlamda saygı ise hepimizde olan 
rasyonel kapasiteye ve insanlığa gösterilen saygıdır. 
Bu aynı zamanda evrensel insan hakları ilkesinin 
bir parçasıdır. Çünkü Kant’a göre adalet, insanların 
nerede yaşadıkları ya da onları ne kadar iyi tanıdı-
ğımızdan bağımsız olarak tüm insanların haklarını 
korumamızı gerektirir. (Sandel, 2013; s. 149)
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Yukarıdaki tanımdan çıkarılabilecek ikinci so-
nuç, bir insan hakkının “hak” sayılabilmesi için 
anayasada, kanunlarda yer alması; o kanunun ya 
da anayasanın yürürlükte olması aranmamasıdır. 
İnsan hakları, yürürlükteki hukuktan bağımsızdır, 
yani düzenlenmese de olur. İnsan hakları yürürlük-
teki hukukun üstündedir, yani bir yasanın insan 
haklarına uygun olması gerekir. Öte yandan ana-
yasalar ve yasalarla güvence altına alınmamış, hatta 
hukuk kuralları tarafından yasaklanmış davranış, 
talep bazı tutum ve davranışlar bile insan hakları-
nın kapsamı içinde olabilmektedir. Örneğin, siyasi 
partilerin kurulmasına izin vermeyen bir devletin 
yurttaşları, örgütlenme özgürlüklerini insan hakkı 
olarak talep edebilirler. 

İnsan haklarının tanımından çıkarılabilecek 
diğer bir sonuç ise “olması gerekenin” işaret etti-
ği ideal, ahlaki boyutudur. İnsan haklarını diğer 
haklardan üstün kılan da bu ahlakiliğidir. Çünkü 
koruduğu değer, insandır. İnsan haklarının redde-
dilmesi, insanın insan olma niteliğinin ve kapasi-
tesinin reddedilmesi anlamına gelir. Bu da insan 
onuru ve insan onuruna yakışır hayat kavramları 
ile ilişkilidir. Kavramın temeli ahlakilik olduğu 
için, insan hakları; insanların onurlu bir hayat sür-

dürebilmeleri için sahip olmaları ve korunması ge-
reken haklarını ifade eder. Bir kere insan haklarının 
değeri kabul edildiğinde buradan ulaşılacak sonuç 
insan haklarının evrensel olduğudur. Gerçekten de 
insan hakları bütün insanlar içindir. 

Evrensellik, insanların haklarını kullanıyor olma-
larını değil haklara sahip olmalarını ifade eder. Bu 
bakımdan aslında insan hakları iddiası, başvurulacak 
son çaredir. İnsan hakları, ilgili hukuki düzenlemeler 
yapılmadığında, hukuk kuralları uygulanmadığında 
ya da haklar güvence altına alınmadığında başvurul-
maları bakımından özeldir. İnsan hakları iddiasına 
dayanabilmek için hukuki ve siyasi yolların denen-
miş ama sonuçsuz kalmış olması gerekir. Öte yan-
dan, bir hakka insan hakkı olduğunu iddiasıyla son 
çare olarak başvurmak zaten o hakkın var olduğu-
nun göstergesidir. Bu bakımdan insan hakları, ada-
let kavramı ile de yakından ilişkilidir. Zira adaletin 
tanımı kolay yapılamamakla birlikte adil olmayan 
ya da adaletsiz olan herkesçe görülebilir, sezilebilir, 
bilinebilir. Çoğu zaman adil olmayan davranışa karşı 
çıkılmasa, zaman zaman adaletsizlik çoğunluk tara-
fından onaylansa bile... Zira insan hakları, insanların 
onurlu bir hayat sürebilmeleri için gerekli şartlarla il-
gilenir. İnsan onurunu zedeleyen kurum ve kurallara 
karşı mücadele eder.   

İnsan haklarının tanımından çıkarılabilecek di-
ğer bir sonuç ise insan haklarının ayrım gözetmek-
sizin tüm insanların hakkı olduğudur. Burada vur-
gulanan eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağıdır. Eşitlik 
ilkesi insan haklarından yararlanmanın olmazsa 
olmaz koşuludur. Bugün fırsatlarda ve sonuçlarda 
eşitlik gibi başka ilkelerle birlikte tartışınla eşit-
lik ilkesinin temel dayanağı insan doğmuş olmak 
sebebiyle eşitliktir. Fırsatlarda eşitlik, toplumun 
marjinal ve kırılgan kesimlerinin diğerleri ile aynı 
fırsatlara sahip olmasını ifade ederken; sonuçlarda 
eşitlik eşit koşullarda olanların eşit sonuçlara ulaşa-
bilmesini ifade etmektedir. 

Ayrımcılık yasağı ise eşitlik ilkesinin içeriğinin 
somutlaştırılmasını, içinin doldurulmasını sağlar. 
Zira her insan aynı koşullarda dünyaya gelmedi-
ği gibi pek çok insan cinsiyeti, cinsel yönelimi, 
derisinin rengi vb gibi nedenlerle ayrımcı uygu-
lamalara maruz kalmaktadır. Nitekim insan hak-
larına dair temel belgelerde ayrımcılık yasağına 
özel bir önem verilmektedir. Zira insanların eşit 
olduklarını ilan etmek, onların haklara erişimde 
ve sahip olmada ayrımcılığa maruz kalmadıkları 
anlamına gelmez. 18. yüzyıldan beridir yaşananlar 

Resim 4.2  İnsan Hakları, kimlikleri ve aidiyetleri değil 
‘’İnsan’’ı gösterir.
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göstermiştir ki eşitlik ilkesi, liberal 
anlamıyla cinsiyet, sınıf ve renk kö-
rüdür. Yakın zamana kadar Güney 
Afrika’da siyahların temel hakları 
yoktu, dünyanın hemen her yerinde 
yoksullar hizmetlere erişimde sorun 
yaşar, kadınlar dünyanın her yerinde 
ayrımcılığa maruz kalır. Ayrımcılık 
yasağı, insanların cinsiyet, ırk, renk, 
dil, din, siyasi veya başka görüş, ulu-
sal veya toplumsal köken, bir ulusal 
azınlığa mensup olma, mülkiyet, 
doğum veya diğer statüler gibi her-
hangi bir temelde ayrımcılığa maruz 
kalmaksızın insan haklarına sahip 
olmalarının ve insan haklarından 
yararlanmalarının güvencesini oluş-
turur.

Bazı durumlarda, eşit olmayan-
ların arasında adalet sağlanabilmesi 
için, dezavantajlı grup lehine ayrım-
cılık yapılabilir. Burada amaçlanan 
eşit olmayanlar arasında dengenin 
sağlanmasıdır bu nedenle de ayrım-
cılık yasağının ihlali sayılamaz. En somut örnekleri kız çocuklarının okula gönderilmesi için yapılan özel 
düzenlemeler, engellilerin istihdamı için koyulan kurallarda görülebilecek bu uygulamalar adaleti sağlamakla 
ilişkilidir ve bu uygulamalara pozitif ayrımcılık denmektedir. 

İnsan Hakları ve Dünya 
Barışı kavramları arasında 
ne tür bir ilişki olduğunu 
irdeleyin

Ayrımcılık hangi koşullarda 
ahlaken haklı bulunabilir?

1 İnsan hakları kavramını ve özelliklerini ifade edebilme

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

İnsan Hakları ile Adalet 
kavramı arasındaki zorunlu 
bağları ifade edin.

Öğrenme Çıktısı

Resim 4.3 İnsan zihnindeki ‘’öteki’’ algısı çoğunlukla siyah-beyazdır; yani 
önyargılıdır.
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İNSAN HAKLARININ TARİHSEL 
GELİŞİMİ 

Her ne kadar insan haklarının adının konma-
sı, bir öğreti, akademik bir disiplin halini alma-
sının tarihi 17. yüzyıldan başlatılsa da insanlığın 
adalet mücadelesi insanlık tarihi kadar eskidir. 
Antigone’den beri tragedyalar, sanat, edebiyat ve 
siyaset adalet arayışındadır. 

Eski Yunan ve Roma’da daha çok yurttaş hakla-
rı biçimde formüle edilen haklar, adalet arayışında 
kaynaklarını adalete ve doğal hukuka dayandır-
mıştır. Ancak hemen eklenmelidir ki, sözü edilen 
dönemlerden neredeyse 20. yüzyıla dek aklan ge-
len insan “erkek”tir. Eski Yunanda Sofistler, doğal 
hukukun yazılı hukuktan üstün olduğunu, herke-
sin özgür doğduğunu ve köle doğmadıklarını sa-
vunmuştur. Öte yandan Platon ve Aristoteles gibi 
büyük düşünürleri insanların özgür ve köle olarak 
doğduklarını, insanların doğal özelliklerinden kay-
naklanan bu ayrımların adil olduğunu savunmuş-
tur. İnsanlar arasında ki eşitlik fikri ise Stoacılar 

tarafından öne çıkartılmıştır. Stoacılar daha sonra 
Aydınlanma döneminde çok önem kazanacak akla 
vurgu yaparak, insanların eşit olduklarını çünkü 
akla sahip olduklarını söylemiştir. 

Stoacıların görüşleri Cicero aracılığıyla 
Roma’ya taşınmış ve doğal hukuk tartışması uzun 
yıllar hem hukukçuları hem de yöneticileri meş-
gul etmiştir. Öyle ki Stoacılar, imparatorun her 
şeyi yapmaya hakkının olmadığını, yapılan yasa-
ların doğal hukuka aykırı olamayacağını ve dola-
yısıyla imparatorun yetkilerinin sınırının doğal 
hukuk olduğunu savunmuştur. 

Her iki görüş de kendilerinden sonra gelen dü-
şünce ve siyaset akımlarının dayanağı olmuştur. 
İnsanların doğal olarak eşit olmadığını savunan 
görüşler ırkçılığın temelini oluştururken insanların 
eşitliği fikri hümanizm düşüncesinin de temelini 
oluşturacaktır. Eki Yunan ve Roma’daki eşitlik an-
layışı, ortaçağda derebeylerine, yeniçağda mutlak 
monarka, yirminci yüzyılla birlikte modern dev-
lete; özetle iktidara karşı yürütülen mücadelelerin 
temel kaynağı olmayı sürdürmüştür. Özellikle ik-
tidarların keyfi tutumlarını sınırlandırmanın yol-

Antigone, bir Yunan tragedya kahramanıdır. So-
fokles tarafından yazıya dökülmüştür. Antigone, 
Thebai’de erkek kardeşlerinin savaşını sonlandır-
maya çalışmıştır. Kardeşlerinden birisi bu savaşta 
ölünce kral olan dayıları Kreon, Antigone’nin er-
kek kardeşi Polyneikes’in Thebai’ye ihanet ettiği 
gerekçesiyle cesedinin gömülmesine izin vermez. 
Antigone bu yasağa karşı gelir ve erkek kardeşi-
ni defneder. Antigone, kralın yasasından (pozitif 
yasa) daha üstün bir yasanın ölülerin gömülmesi-
ni emrettiğini söyleyerek Kreon’a karşı çıkmıştır. 
Antigone tragedyası, pozitif hukuk doğal hukuk 
tartışmasında önemlidir. Çünkü pozitif hukuk, 
her zaman haklı ve adil değildir. Adalete aykırı ise 
ona itaat etmemek sadece doğal hukukun emrini 
yerine getirmek değil aynı zamanda iyi bir Yunan 
polisi vatandaşı olabilmek için de zorunludur. 
Antigone aynı zamanda kadınların, erkeklerin 
adil olmayan yasalarına karşı verdiği mücadelenin 
de sembollerindendir. Sadece hukukta değil baş-
ka disiplinlerde de önemli olan bu tragedya insan 
hakları, ölüm, yas, sivil itaatsizlik gibi tartışma 
alanlarında sıkça başvurulan bir kaynaktır. 

dikkat

Doğal Hukuk 
Bir kuralın ‘’hukuk’’ , yani insan tarafın-
dan boyun eğmeye değer bir düzen ilkesi 
olabilmesi için içermesi ya da yansıtması 
zorunlu ideal koşullar. Öyle ki bu ko-
şullar belirli bir tarihsel dönemde belirli 
bir siyasal toplumda konulmuş (pozitif ) 
hukukun, yani mevzuatın üzerinde ve o 
mevzuatın yansıtabildiği oranda ‘’hukuk 
‘’ sayılmayı hak edeceği ussal temelleri 
ortaya koysun. İnsan Haklarının doğal 
hukuk ile olan ilişkisi, herhangi bir si-
yasal rejimin ya da herhangi bir hukuki 
düzenlemenin pozitif hukuka uygun olsa 
bile ahlaki geçerliliğini ancak insan hak-
larına uygunlukla elde edebileceği kabulü 
ile ilgilidir. Bu Kabul Birleşmiş Milletler 
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 
Önsözünde ‘’ İnsanin zulüm ve baskıya 
karşı son çare olarak ayaklanmaya mecbur 
kalmaması için insan haklarının bir hukuk 
rejimi ile korunmasının esaslı bir zaruret 
olmasına ...’’ denilerek vurgulanmıştır.
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larını arayan düşünürler “direnme hakkı” öğretisini 
geliştirirken yöneticinin hukukla bağlı olduğu fikrini 
geliştirmişlerdir ki bu düşünce daha sonra ortaya çıka-
cak olan hukuk devleti ilkesinin kaynağıdır. 

Buna göre bir yönetici, yaptığı yasayla bağlı olduğu 
gibi yaptığı yasa adalete aykırıysa üstün yasaya doğal hu-
kuka uygun davranmak zorundadır. Aksi durumda ah-
laki davranmamış olur ve uyrukların ona itaat etme yü-
kümlülüğü ortadan kalkar. Yine ortaçağda Hıristiyanlık, 
insanın kişiliğine değer atfetmiş böylece insan onuru da 
bir değer olarak insan hakları tarihindeki yerini almıştır. 
Ortaçağda bir yandan yöneticilerinin iktidarlarını nere-
den aldıkları sorusuna yanıt aranırken öte yandan ikti-
darların sınırlanmasının yolları aranmıştır. Bu dönemde 
her türlü iktidarın kaynağının halk olduğu savunulmuş 
ve kilise ile devlet birbirinden ayrılmaya başlamıştır. 
Ancak ortaçağda belirleyici olan doğal hukuk fikrinin 
ilahi hukuka dönüşmesi; en üstün hukukun Tanrının 
hukuku olduğu fikrini beraberinde getirmiştir. İnsan 
hakları tarihi açısından ortaçağı önemli kılan husus-
lardan birisi, daha sonra yapılacak olan insan hakları 
sözleşmelerine esas olan özgürlüklerin kazanılması, en 
azından talep edilmesi olmuştur. Bunlar içinde en bili-
neni Magna Carta‘dır. Magna Carta esasında soylulara 
ayrıcalık tanıyan bir berattır ancak keyfi tutuklamanın 
önlenmesi, seyahat özgürlüğü gibi hakları içermektedir. 
Tarihsel önemi belgesel öneminden büyüktür. Manga 
Carta ve benzeri diğer beratlar, belli sınıflara ayrıcalık 
tanısa da merkezi iktidarın sınırlandırılması yönünde 
tarihsel duraklardır.  

16. ve 17. yüzyıllar modern-ulus devletin gelişme-
ye başladığı dönemdir ve bu dönemde devlet iktida-
rının merkezileşmesi, kural ve kurumların yeknesak-
laştırılması mücadelesine özgürlük mücadeleleri eşlik 
etmiştir. Bu dönemde insan hakları akıl ve insan onu-
ru çerçevesinde savunulurken; insanın devlet ortaya 
çıkmadan evvel de bir takım haklara sahip olduğu 
fikrinin kuramlaştığı dönemdir. Toplum sözleşmesi 
denilen ve İspanya’da ortaya atılıp daha sonra Loc-
ke, Hobbes ve Rousseau gibi düşünürlerce ayrıntılı 
biçimde savunulan bu kuramda devlet, onu kuran 
insanların birlikte yaptıkları bir sözleşmenin ürünü-
dür. Devletin kurulma sebebi insanların can ve mal 
güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu haklar zaten insanın 
hakkıdır. Bireylerin can ve mal güvenliğini sağlaya-
mayan devlete itaat yükümü de yoktur. Elbette düşünürlerin farklılaştığı hususlar vardır ancak toplum 
sözleşmesi kuramının önemi, insanın devletten önce sahip olduğu hakları belirlemesidir; hayat, hürriyet, 
mülkiyet. Toplum sözleşmesi kuramı Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ile Amerika kıtasındaki 
anayasacılık faaliyetlerini etkilemiştir. Fransız devriminden sonra tek değer olarak kabul edilen insanın bir 
takım haklara sahip olduğu fikri yaygın kabul görmüş; anayasaların temel haklar bölümü insan hakları 
dikkate alınarak hazırlanır olmuştur. Aslında tarihsel gelimine bakıldığında görülür ki insan hakları fikri 
daha adı konmadan evvel düşünce tarihinde filizlenmiştir; sınırlı da olsa uygulamaya geçmiştir. 

İlk belge 1215’te feodal beylerin İng. Kralı 
Yurtsuz John’a kabul ettirdikleri Magna Carta 
Libertatum’dur. ( Büyük Özgürlük Fermanı) Mag-
na Carta aslında halka belirli özgürlük tanıyan bir 
belge olmaktan çok, kralın otoritesini belli ölçüde 
sınırlandıran ve feodal beylerin bazı haklarını gü-
vence altına alan bir Feodal Berat’tır.

dikkat

İnsan Onuru 
Bir yandan insanı diğer canlılardan ayıran ve bi-
ricik kılan özniteliği diğer yandan kişinin insani 
biricikliğini temellendiren değerler bütünü . 
“İnsanın değeri derken bundan insanın diğer 
canlılar arasındaki özel yerini anlıyorum. İnsa-
na bu özel yeri sağlayan, onun özelliklerinin bü-
tünüdür, onu diğer canlılardan ayıran olanak-
larıdır. Bu olanaklar, insana özgü etkinlikler ve 
ürünler olarak görünür. Bu özellikler ise, insa-
nın diğer canlılarla ortaklaşa taşıdığı özelliklere 
ek özelliklerdir. İşte bu özellikler ya da olanaklar 
“insanın değerini” ya da “onurunu” oluşturur.”
Kuçuradi  (1982:49)

1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi kişi 
hakları doktrinin Avrupa Kıtasında resmen kabul ve 
ilan edilmesinin belgesidir. Fransız devrimi sonucu 
ilan edilen Bildiri, berrak akıcı bir dille yazılmıştır, 
evrenseldir ve o dönemde Fransızca İngilizce ‘den 
daha yaygındır. 17 maddeden oluşur. Milli egemen-
lik, vergi adaleti, kuvvetler ayrılığı gibi ilkeler de bel-
gede yer alır. İlk maddesinde insanların hakları bakı-
mından özgür ve eşit doğdukları ve öyle yaşadıkları 
belirtilmiştir. 

dikkat
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20. yüzyıla gelindiğinde ise insan haklarının kaynağını ahlakilikten aldığı savunulmuştur. İnsan hak-
larının koruduğu değerin insan olması, insan haklarını başka her türlü haktan daha özel bir konuma 
yerleştirir. Bu nedenle 20. yüzyıldan itibaren insanlığın siyasi iktidarlara yönelik en güçlü, en yaygın ve en 
etkili talebi insan haklarının gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle, bir devlet düzeninin değerlendirilmesinde 
insan hakları karşısında takınılan tavır belirleyici rol oynamaktadır. Başka deyişle bir rejimin meşruiyetinin 
ölçütü insan haklarını koruyup korumamasıdır. 

BM İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinde barış ile 
insan hakları nasıl ilişkilen-
dirilmiştir? 

20. yüzyılda insan hakla-
rı daha çok hangi kaynağa 
bağlanmıştır? 

2 İnsan haklarının tarihsel gelişimini açıklayabilmek

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Köle ticaretini insan onuru 
kavramı açısından değerlen-
diriniz. 

Öğrenme Çıktısı

İNSAN HAKLARI KUŞAKLARI 
İnsan hakları fikrinin ortaya çıkışından ve ku-

ramlaşmaya başlamasından itibaren insan onuruna 
yakışır bir hayat sürmek için gerekli hakların gü-
venceye alınması için sürdürülen mücadeleler hak 
kuşakları olarak ifade edilmiştir. Hemen belirtilme-
lidir ki hakların kuşaklara ayrılması, hak listelerinin 
tamamlandığı, bir kuşakta ifade edilen hakların bir 
başka kuşağa önceliği ya da üstünlüğü olduğu anla-
mına gelmez. Daha çok pedagojik amaçlarla yapı-
lan bu ayrım, insan hakları mücadelesinin önemli 
tarihsel uğraklarına ve hakların muhataplarının be-
lirlenmesine ilişkin tartışmalara denk düşmektedir. 
Buna göre, insan hakları birinci kuşak insan hakları, 
ikinci kuşak insan hakları ve üçüncü kuşak insan 
hakları başlığında incelenmektedir. Bugün dördün-
cü kuşak insan hakları tartışması da gündemdedir.  

Birinci Kuşak Haklar (Klasik Haklar)
17. ve 18. yüzyıl düşünürlerince dile getirilen 

ve klasik haklar olarak da adlandırılan birinci kuşak 
haklar, Amerikan ve Fransız Devrimleriyle uygula-
maya geçirilmiştir. Klasik hakların savunulmasının 
ve hayata geçirilmesinin ardında mücadele veren 
güç, o dönem için yeni bir sınıf olan burjuva sınıfı-

dır. Başlangıçta burjuvazinin sınıfsal çıkarlarını sa-
vunmak için dillendirilen klasik haklar, uzun zaman 
önce bu kökeninden ayrılmış ve evrenselleşmiştir. 
Klasik hakların en önemli özelliği, kişiye devletin 
dokunamayacağı ve müdahale edemeyeceği özel bir 
alan yaratmasıdır. Devlete olumsuz bir yükümlü-
lük; özel alana girmeme, karışmama yükümlülüğü 
yükleyen bu haklara Jellinek “negatif statü hakları” 
demektedir. Jellinek, siyasi katılıma dair hakları, oy 
hakkı, siyasi parti kurma, partilere üye olma gibi 
haklara “aktif statü hakları” demektedir. Birinci ku-
şak haklar; 

•	 Yaşam	hakkı	ve	kişi	dokunulmazlığı
•	 Kişi	özgürlüğü	ve	güvenliği
•	 Düşünce	ve	düşünceyi	açıklama	özgürlüğü
•	 İnanç	ve	ibadet	özgürlüğü
•	 Konut	dokunulmazlığı
•	 Mülkiyet	hakkı
•	 Eşitlik	hakkı
•	 Seçme	ve	seçilme	hakkı
•	 Kamu	hizmetlerine	girme	hakkı
•	 Tarafsız	bir	yargıç	önünde	yargılanma	hak-

kı, başka bir deyimle adil yargılanma hak-
kı…… olarak sıralanabilir.
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İkinci Kuşak Haklar (Sosyal ve 
Ekonomik Haklar) 

Sosyal ve ekonomik haklar da denilen ikinci ku-
şak haklar; ağır hayat şartları, yoksulluk ve insani 
olmayan çalışma koşulları nedeniyle insanların ço-
ğunluğunun birinci kuşak haklardan yararlanama-
maları sonucu talep edilmeye başlanmıştır. Çün-
kü, örneğin mülkiyet hakkı yoksullar için anlam 
taşımıyordu; yaşam hakkı, sağlık hizmetlerinden 
yararlanamayanlar için anlamsızdı. Birinci kuşak 
hakların sağladığı özgürlüklerden yararlanabilmek 
için hayat koşullarının eşit hiç değilse eşite yakın 
adil olması; özgür oldukları halde, yoksulluk ya da 
başka nedenlerle bu haklardan yararlanamayanla-
rın desteklenmesi gerekiyordu. Bu nedenle devlete 
“dokunma” demek yeterli değildi, devletten hare-
kete geçmesini istemek gerekiyordu. Devletin sun-
masının gerektiği düşünülen hizmetler, klasik hak-
lardan herkesin yararlanabilmesi için hak olarak 
talep edildi. Birinci kuşak hakların güvence altına 
alınmasında burjuvazi itici güç idi, ikinci kuşak 
hakların güvence altına alınmasında ise itici güç işçi 
sınıfı güç olmuştu. Artık devletten karışmaması, 
hakka dokunmaması değil; aksine bu hakları sağ-
laması beklenmektedir. Bu nedenle Alman hukuk 
teorisyeni Georg Jellinek bu hakları “pozitif statü 
hakları” olarak adlandırmaktadır. Tekrarlamak ge-
rekirse, ikinci kuşak hakların sağlanmasıyla birinci 
kuşak haklar önemini yitirmemiştir. Bu haklar,

•	 Çalışma hakkı
•	 Sendika	kurma	hakkı
•	 Grev	ve	toplu	sözleşme	yapma	hakkı
•	 Dinlenme	hakkı
•	 Sosyal	güvenlik	hakkı
•	 Parasız	eğitim	hakkı
•	 Sağlık	hakkı
•	 Konut	hakkı
•	 Beslenme	hakkı
•	 Korunmaya	 muhtaç	 kişilerin	 korunması	

hakkı………. olarak sıralanabilir.

Üçüncü Kuşak Haklar (Dayanışma 
Hakları) 

Üçüncü kuşak haklar II. Dünya Savaşından 
sonra talep edilmeye başlanmış ve içerikleri hala 
tartışılmaktadır. Bu haklara dayanışma hakları da 
denir. Çünkü üçüncü kuşak hakların hayata geçi-
rilmeleri devletlerin, ulusal ve uluslararası örgütle-

rin ve insanların ortak çabasını gerektirir. Dayanış-
ma haklarının talep edilmesini gerektiren başında, 
bilimsel ve teknik ilerlemenin yarattığı sorunlar 
gelmektedir. Çevre kirliliğinin korkunç boyutlara 
ulaşması, ülkelerin gelişme farklılıkları, tüm dün-
yada savaşların sürmesi gibi. Bu haklar,

•	 Çevre	hakkı
•	 İnsanlığın	ortak	malvarlığına	saygı	hakkı
•	 Gelişme	hakkı
•	 Barış	hakkı…	olarak	sıralanabilir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası birinci ve ikin-

ci kuşak hakları “Temel Haklar ve Ödevler” başlığı 
altında doğrudan, üçüncü kuşak hakları da dolaylı 
olarak düzenlemiştir. İnsan hakları çeşitli gruplara 
ayrılsa da bir bütündürler. Herhangi bir hak gru-
bundaki ihlal diğerlerini de doğrudan etkiler. Ör-
neğin yoksulluğun artması eşitsizlikleri artırır ve 
sağlık hizmetlerinin aksaması insanların önlenebi-
lir hastalıklar nedeniyle ölümüne sebep olur. İfade 
özgürlüğü ihlal edilirse, insanların örgütlenme ve 
siyasi katılım hakları ihlal edilmiş olur. Savaş halin-
de bütün insan hakları ihlal edilebileceği gibi, çatış-
malar çevreye de büyük zarar verir.   İnsan hakları 
insanı insan yapan özelliklerin toplamı, insanca bir 
yaşamın asgari koşullarıdır.

İnsan haklarına ilişkin önemli bir husus da insan 
haklarının sadece hukuk yoluyla korunamayacağı-
dır. İnsan haklarının korunması aynı zamanda bunu 
talep eden siyasi bir kültürün varlığını da zorunlu 
kılar. İnsan hakları tartışmasının pozitif hukuk me-
tinleri üzerinden yeniden Batıda ortaya çıkması ve 
oradan dünyaya yayılması, esasında insanlığın bü-
tün kültürlerinin adalet talebine denk düşmektedir. 
İnsan haklarını yok sayan bir siyasi kültürün bile 
temelde bir adalet duygusuna sahip olduğu gözden 
kaçırılmamalıdır. Ancak insan hakları, bu hakları 
ortadan kaldırmak için kullanılamaz. Dolayısıyla 
insan haklarını yok sayan bir kültürün savunulması 
adalet duygusuna aykırıdır. En önemlisi, insan hak-
ları kültür, gelenek vb. gerekçelerle ihlal edilemez. 
Ancak insan haklarına saygı duymak, belirli kültür-
lere ait insanlara saygı duyma yükümlülüğünü bera-
berinde getirir. Burada saygı duyulacak olan, insan 
haklarını yok sayan kültür değil, yine insandır. Zira 
başka kültürlerdeki insanlara saygı duyabilmemiz 
için o insanların sesini duymak gerekir. Oysa insan-
lar, belirli haklara sahip değillerse kendilerini ifade 
etme gücünden de yoksun olacak; onların yerine 
başkaları konuşacaktır. (Freeman, 2008; s. 128)
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İnsan hakları tartışmalarında dikkat edilmesi gereken bir başka husus da bu hakların fazlasıyla insan 
merkezli olmasıdır. İnsan onuru korunan en büyük değer olmakla birlikte, bazı insan haklarının örneğin 
gelişme hakkı,  doğaya zarar verdiği unutulmamalıdır. Temiz çevre ve dengesi bozulmamış bir doğa sadece 
insanların değil; dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların hakkıdır.       

Düşünce ve düşünceyi açık-
lama özgürlüğü ile insan 
onuru kavramını ilişkilen-
diriniz

Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasasının hak kuşakları ile 
ilgili düzenlemesi nasıldır? 

3 İnsan hakları kuşaklarını ve birbirleri ile olan ilişkilerini açıklayabilmek.

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

İkinci kuşak hakları açıkla-
yınız

Öğrenme Çıktısı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI 

Ulusal Koruma 
İnsan haklarının tanınması mücadelesi kadar 

eski bir mücadele de insan haklarının güvenceye 
alınması korunması mücadelesidir. İnsan haklarına 
ilişkin temel paradoks da burada karşımıza çıkar. 
İnsan haklarını devlet ihlal eder ama koruyacak 
olan da yine devlettir. Bu husus önemlidir çünkü 
devlet varlığını her şeyden evvel kendisini oluşturan 
insan topluluğuna borçludur. Buradan hareketle 
denilebilir ki; her iç hukuk sistemi birer koruma sis-
temidir.  Elbette, devlet dışındaki hukuk özneleri de 
insanların haklarını ihlal edebilir ancak nihayetinde 
insanların birbirlerinin haklarını ihlal etmelerini 
önleme sorumluluğu da devlete düşmektedir. İn-
san haklarının devlete karşı korunmasında en temel 
güvence, kuvvetler ayrılığına, insan haklarına ve 
hukukun üstünlüğüne dayalı, çoğulcu-özgürlükçü 
ve demokratik bir iç hukuk sistemidir. İnsan hak-
larının devlete karşı korunması denilince bundan 
öncelikle devletin üç temel işlevi, yasama, yürütme 
ve yargı işlevleri bakımından korunma anlaşılır.

İnsan haklarının yasama organına karşı korun-
ması fikri 20.  yüzyılda güçlenmiştir. Öncesinde, 
yasama organının mutlak, devredilemez ve bö-
lünemez egemenliğine inanılmaktaydı ve ulusal 
egemenlik öğretisi nedeniyle ulusal iradenin hata 
yapmayacağı, hak ihlalinde bulunmayacağı varsa-

yılıyordu. Ancak yaşanan gelişmeler, özellikle de 
II. Dünya Savaşı Almanyasındaki nasyonal soya-
list uygulamaların bizzat yasalar eliyle gerçekleş-
tirilmesi nedeniyle yasama organının yetkilerinin 
sınırlandırılması tartışılmaya başlanmıştır. Bu 
yönde alınan ilk önlem, temel hak ve özgürlükler 
ile sınırlanma nedenlerinin anayasalarda düzen-
lemesi, ikinci ve daha önemli aşama ise anayasa 
mahkemelerinin kurulması olmuştur. Başka deyiş-
le yasaların anayasaya uygunluğunun denetlenme-
si mekanizmaları geliştirilmiştir.  

İnsan haklarının yürütme organına karşı korun-
ması ise yasaların uygulayıcısı olan idarenin keyfi-
liğinin önlenmesidir. İnsanlar ister yurttaş olsunlar 
ister yabancı, bütün eylem ve işlemlerinde idare 
organlarıyla karşılaşmaktadır. Kişilerin idareye karşı 
korunmasının temel güvencesi de idari nitelikteki 
eylem ve işlemlerin yargı denetimine tabi olmasıdır. 

İlke olarak, insan haklarının devletin yargı or-
ganına karşı korunması fikri insan hakları yargı 
eliyle korunduğu için çelişkili görünse de önemli-
dir. Tam bu noktada temel insan haklarından olan 
adil yargılanma hakkı gündeme gelmektedir. Zira 
yargının adil olmadığı toplumlarda en sık zede-
lenen duygu adalet duygusudur. İnsanlar yargıya 
güvenlerini yitirdiğinde genellikle sorunlarını yargı 
dışı yöntemlerle çözmeye çalışırlar, bu da toplum-
sal şiddeti artırır. İnsanların kendilerini güvende 
hissetmemeleri sadece kişisel değil toplumsal bir 
sorun yumağına dönüşür.       
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Uluslararası Koruma 
Günümüzde insan haklarının korunması iç hu-

kuk boyutunu çoktan aşarak uluslararası bir niteli-
ğe bürünmüştür. II. Dünya savaşı öncesinde yaşa-
nanlar ve savaş sonrasında insanlığın gördüğü zarar, 
gerçekten de II. Dünya savaşında sadece insanlar 
değil, insanlık zarar görmüştür, insan haklarının 
ulusal düzeydeki düzenlemelerle korunamayacağı-
nı göstermiştir. İnsana insan olarak değer vermeyen 
ve insanların eşit olduğunu reddeden anlayışların 
daha fazla zarar vermemesi için verilen mücadeleler 
Birleşmiş Milletlerin kurulmasında etkili olmuştur. 

BM’nin 10 Aralık 1948’de kabul ettiği BM 
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, insan haklarının 
uluslararası düzeyde korunmasına yönelik adımla-
rın ilki ve en önemlisidir, ancak hukuken bağlayı-
cılığı yoktur. Buna rağmen İHEB hem anayasaların 
hem de yargı makamlarının en çok atıfta bulun-
duğu bildiridir. İnsan haklarına ilişkin hemen her 
tartışmada İHEB dikkate alınmaktadır. Bu kısmen 
metnin evrenselliğinden kısmense uluslararası ada-
let ihtiyacının yakıcı biçimde baş göstermesinden 
dolayıdır. İHEB’de sadece kişisel ve siyasal haklara 
değil, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara da yer 
verilmiş; hakların içeriği hem yargı organlarınca 
ama esas olarak ilgili BM organlarınca yorumlana-
rak genişletilmiştir. 

İHEB ile birlikte, insan haklarının uluslarara-
sı alanda yargı eliyle korunması yönünde arayışlar 
da başlamıştır. Ancak tüm ulusları, hukuk sistem-
lerinin ve kültürleri kapsayacak ölçüde bir mah-
kemenin kurulmasının güçlüğü bölgesel koruma 
mekanizmalarının kurulmasını zorunlu kılmıştır. 
Avrupa, Amerika ve Afrika ülkeleri kendi koruma 
mekanizmalarını oluşturmuştur.

Hemen belirtilmelidir ki insan haklarının ulus-
lararası koruması ikincil niteliktedir, ulusal ko-
rumayı tamamlar. Ulusal ve uluslararası koruma 
mekanizmalarının birbirlerini tamamlayıcı niteliği, 
insan haklarının evrenselliğinin bir başka önem-
li göstergesidir. Nitekim başta Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı ve Avrupa Konseyi olmak üzere, evrensel 
ve bölgesel örgütlerin kuruluş nedeni ve bu örgüt-
lerce kabul edilen insan haklarına ilişkin bildiri, 
sözleşme ve diğer metinlerin amacı insan haklarını 
uluslararası koruma altına almak ve insan hakları-
nın evrensel standartlarını belirlemektir. 

Bölgesel koruma mekanizmaları içinde en 
önemlisi Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa 
Konseyi çerçevesinde yürütülen çalışmaların ürünü 
olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’dir. Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi, kişisel ve siyasal hakla-
rı kapsamaktadır. Zamanla çıkarılan protokollerle 
sözleşmenin koruma alanı genişletilmişse de tüm 
hak ve özgürlükleri kapsamamakta ve korumamak-
tadır. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
“çevre hakkına” yer vermemektedir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin getirdiği 
koruma sistemi de ikincil niteliktedir. Asıl olan 
insan haklarının iç hukuk hükümleri ile korun-
masıdır. Sözleşmenin getirdiği güvenceden yarar-
lanabilmek için kural olarak iç hukuk yollarına 
başvurulmuş olması ve sonuç alınmamış olması 
gerekmektedir. Daha da önemlisi Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi ile ilk kez bireylere doğrudan 
haklar sağlanmış ve bireye doğrudan haklarının 
çiğnenmesi halinde ilgili devlet aleyhine başvuru 
hakkı tanınmıştır. Sözleşmenin sağladığı haklar-
dan yararlanabilmek için hakkı ihlal eden devletin 
vatandaşı olmak zorunlu değildir. Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi, düzenlediği haklar yönün-
den, imzacı devletin uyacağı ilkeleri belirlemekle 
yetinmemiş, yargısal denetim mekanizmaları ge-
tirmiştir. Sözleşmenin bir diğer özelliği sözleşmeyi 
imzalayan devletlerin iç hukukunu etkilemesidir. 
İmzacı devletler iç hukuklarını Sözleşme ile uyum-
lu hale getirmek zorundadırlar.

Sözleşme, hakları düzenlemekle kalmamış, bu 
hakların sınırlarını da belirlemiştir. Buna göre; dü-
zenlenen haklar, ulusal güvenlik, ülkenin ekono-
mik çıkarları, kamu sağlığı, genel ahlak, kamu dü-
zeninin korunması gibi nedenlerle, yasal dayanağın 
bulunması ve demokratik bir toplumda zorunlu 
önlemler niteliğinde olması koşullarına uyularak 
kısıtlanabilmektedir. Ayrıca 17. m ile “özgürlüğü 
yok etme özgürlüğü”nü kısıtlamıştır. Sözleşme 15. 
m ile savaş vb olağanüstü durumlarda ilgili devlete 
sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklerden bazıları-
nı askıya alma tanınmıştır. Ancak, yaşama hakkı, 
işkence ve kölelik yasağı, suç ve cezaların yasallığı 
ilkeleri hiçbir koşulda sınırlanamamaktadır.
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İnsan Haklarının yasama 
organına karşı korunması 
ilkesi ile anayasa yargısının 
işlevlerini ilişkilendiriniz

BM İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisinin hukuki ve kül-
türel değeri nedir?

4 İnsan haklarının korunması mekanizmalarını açıklayabilmek

Araştır 4 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesinin insan hakları 
koruma rejimini raporlaştı-
rınız. 

Öğrenme Çıktısı

T.C Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru-
ya konu edilebilecek haklar nelerdir sorusuna bir 
cevap olam üzere , M. Acu’nun ‘’Bireysel Başvu-
ruya Konu Edilebilecek Haklar’’ başlıklı makale-
si bu hakları 1- Yaşama Hakkı; 2- İşkence Yasağı;  
3- Kölelik ve Zorla Çalıştırma Yasağı; 4- Kişi Öz-
gürlüğü ve Güvenliği Hakkı ; 5- Adil Yargılanma 
Hakkı; 6- Suç ve Cezaların Kanuniliği;  8- Düşün-
ce, İfade, Din ve Vicdan Hürriyeti ; 9- Düşünceyi 
Açıklama ve Yayma Hürriyeti ; 10- Örgütlenme 

ve Toplantı Özgürlüğü; 11- Mülkiyet Hakkı; 12- 
Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi; 13- Serbest 
seçim hakkı ; 14- Temel Hak ve Hürriyetlerin Ko-
runması (Etkili başvuru hakkı); 15- Eşitlik İlkesi 
ve Ayrımcılık Yasağı şeklinde sayıp açıklamıştır. 

Kaynak: Yukarıdaki metin Türkiye Barolar Bir-
liği Dergisinden alınmıştır. Araştırmaya http://
tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2014-110-1355 
adresinden ulaşabilirsiniz

Araştırmalarla 
İlişkilendir

Bir an için hiç kimseyi tanımadığınız bir ortamda olduğunuzu ve kendinize dair hiçbir şey (adınız, 
cinsiyetiniz, cinsel yöneliminiz, diliniz, dini inancınız, milliyetiniz)  bilmediğinizi farz edin. Hangi 
haklara sahip olmak isterdiniz?

Yaşamla İlişkilendir
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

1 İnsan hakları kavramını ve 
özelliklerini ifade edebilme

İnsan Hakları
İnsan hakları kavramı, yürürlükteki hukuk tarafından tanınmış 
olsun olmasın, ayrım gözetmeksizin tüm insanların sahip olma-
sı gerekli sayılan bütün hak ve özgürlükleri ifade eder, pozitif 
hukukun dışında ve üstünde bir anlam taşır. Bir insan hakkının 
“hak” sayılabilmesi için anayasada, kanunlarda yer alması; o 
kanunun ya da anayasanın yürürlükte olması aranmamaktadır. 
Kavramın temeli ahlakilik olduğu için, insan hakları; insanların 
onurlu bir hayat sürdürebilmeleri için sahip olmaları ve korun-
ması gereken haklarını ifade eder. Evrensellik, insanların hak-
larını kullanıyor olmalarını değil haklara sahip olmalarını ifade 
eder. Bu bakımdan aslında insan hakları iddiası, başvurulacak 
son çaredir. İnsan hakları, ilgili hukuki düzenlemeler yapılma-
dığında, hukuk kuralları uygulanmadığında ya da haklar gü-
vence altına alınmadığında başvurulmaları bakımından özeldir.

2 İnsan haklarının tarihsel 
gelişimini açıklayabilmek

İnsan Haklarının Tarihsel 
Gelişimi

Eski Yunan ve Roma’da daha çok yurttaş hakları biçimde for-
müle edilen haklar, adalet arayışında kaynaklarını adalete ve 
doğal hukuka dayandırmıştır. Eski Yunan ve Roma’daki eşitlik 
anlayışı, ortaçağda derebeylerine, yeniçağda mutlak monarka, 
yirminci yüzyılla birlikte modern devlete; özetle iktidara karşı 
yürütülen mücadelelerin temel kaynağı olmayı sürdürmüştür. 
Özellikle iktidarların keyfi tutumlarını sınırlandırmanın yolla-
rını arayan düşünürler “direnme hakkı” öğretisini geliştirirken 
yöneticinin hukukla bağlı olduğu fikrini geliştirmişlerdir ki bu 
düşünce daha sonra ortaya çıkacak olan hukuk devleti ilkesinin 
kaynağıdır. 16. ve 17. yüzyıllar modern-ulus devletin gelişmeye 
başladığı dönemdir ve bu dönemde devlet iktidarının merke-
zileşmesi, kural ve kurumların yeknesaklaştırılması mücadele-
sine özgürlük mücadeleleri eşlik etmiştir. Bu dönemde insan 
hakları akıl ve insan onuru çerçevesinde savunulurken; insanın 
devlet ortaya çıkmadan evvel de bir takım haklara sahip oldu-
ğu fikrinin kuramlaştığı dönemdir. 20. yüzyıla gelindiğinde ise 
insan haklarının kaynağını ahlakilikten aldığı savunulmuştur. 
İnsan haklarının koruduğu değerin insan olması, insan hakla-
rını başka her türlü haktan daha özel bir konuma yerleştirir. 
Bu nedenle 20. yüzyıldan itibaren insanlığın siyasi iktidarlara 
yönelik en güçlü, en yaygın ve en etkili talebi insan haklarının 
gerçekleştirilmesidir.
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3 İnsan hakları kuşaklarını ve 
birbirleri ile olan ilişkilerini  
açıklayabilmek

İnsan Hakları Kuşakları
İnsan hakları fikrinin ortaya çıkışından ve kuramlaşmaya başla-
masından itibaren insan onuruna yakışır bir hayat sürmek için 
gerekli hakların güvenceye alınması için sürdürülen mücade-
leler hak kuşakları olarak ifade edilmiştir. Klasik haklar olarak 
da adlandırılan birinci kuşak haklar, Amerikan ve Fransız Dev-
rimleriyle uygulamaya geçirilmiştir. Klasik hakların savunulma-
sının ve hayata geçirilmesinin ardında mücadele veren güç, o 
dönem için yeni bir sınıf olan burjuva sınıfıdır. Klasik hakların 
en önemli özelliği, kişiye devletin dokunamayacağı ve müdaha-
le edemeyeceği özel bir alan yaratmasıdır. Sosyal ve ekonomik 
haklar da denilen ikinci kuşak haklar; ağır hayat şartları, yok-
sulluk ve insani olmayan çalışma koşulları nedeniyle insanla-
rın çoğunluğunun birinci kuşak haklardan yararlanamamaları 
sonucu talep edilmiştir. İkinci kuşak hakların güvence altına 
alınmasında itici güç işçi sınıfıdır. Artık devletten karışmaması, 
hakka dokunmaması değil; aksine bu hakları sağlaması bek-
lenmektedir. Üçüncü kuşak haklar II. Dünya Savaşından son-
ra talep edilmeye başlanmış ve içerikleri hala tartışılmaktadır. 
Bu haklara dayanışma hakları da denir. Çünkü üçüncü kuşak 
hakların hayata geçirilmeleri devletlerin, ulusal ve uluslararası 
örgütlerin ve insanların ortak çabasını gerektirir. Dayanışma 
haklarının talep edilmesini gerektiren başında, bilimsel ve tek-
nik ilerlemenin yarattığı sorunlar gelmektedir.

4 İnsan haklarının korunması 
mekanizmalarını açıklayabilmek

İnsan Haklarının Korunması
Her iç hukuk sistemi birer koruma sistemidir.  Elbette, devlet 
dışındaki hukuk özneleri de insanların haklarını ihlal edebilir 
ancak nihayetinde insanların birbirlerinin haklarını ihlal etme-
lerini önleme sorumluluğu da devlete düşmektedir. İnsan hak-
larının devlete karşı korunmasında en temel güvence, kuvvetler 
ayrılığına, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı, ço-
ğulcu-özgürlükçü ve demokratik bir iç hukuk sistemidir. İnsan 
haklarının uluslararası koruması ikincil niteliktedir, ulusal ko-
rumayı tamamlar. Ulusal ve uluslararası koruma mekanizmala-
rının birbirlerini tamamlayıcı niteliği, insan haklarının evren-
selliğinin bir başka önemli göstergesidir.
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neler öğrendik?

1  İnsan hakları kavramı ile ilgili aşağıdaki ifade-
lerden  hangisi yanlıştır?

A. İnsan hakları başkaca koşul aranmaksızın insa-
nın sahip olduğu haklardır.

B. Bir hakkın insan hakkı olması için hukuk düze-
ni tarafından tanınması gerekir.

C. İnsanın insan hakkına sahip olmasının tek ko-
şulu insan doğmuş olmaktır. 

D. İnsan hakları kavramı, başka ifade biçimlerin-
den farklı olarak özgürlükleri de kapsar.

E. İnsan hakları başvurulacak son çaredir.

2  Aşağıdakilerden hangisi Kantçı saygıyı ifade 
eder?
A. Y işkence görmemelidir çünkü söyledikleri 

doğru.
B. Y işkence görmemelidir çünkü benim arkadaşım.
C. Y işkence görmemelidir çünkü benimle aynı 

dili konuşuyor.
D. Y işkence görmemelidir çünkü benim gibi o da 

bir insan.
E. Y işkence görmemelidir çünkü aynı devletin 

yurttaşıyız.

3  Aşağıdakilerden hangisi ayrımcılık yasağının 
ihlal edilmesi anlamına gelmez?

A. Siyahların beyazlarla aynı kamu taşıtına bine-
memesi

B. Kadınların erkeklerle aynı kamu taşıtına bine-
memesi

C. Engelliler için kamu taşıtlarının seferlerinin sık-
laştırılması

D. Yaşlıların trafiğin yoğun olduğu saatlerde kamu 
taşıtlarına alınmaması

E. Yüksek gelirlilerin kamu taşıtlarına alınmamaları

4  Kişi hakları doktrininin Avrupa kıtasında 
resmen kabul ve ilan edildiği belge aşağıdakilerden 
hangisidir?
A. 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi
B. 1628 tarihli Petition of Rights
C. 1679 tarihli Habeas Corpus Act
D. 1215 tarihli Magna Carta Libertatum
E. 1701 tarihli Act of Settlement

5  Aşağıdaki düşünürlerden hangisi toplum söz-
leşmesi kuramının savunucularından biri değildir?

A. Cicero B.   Suarez C.   Locke
D. Hobbes E.   Rousseau

6  Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak insan 
haklarının özellikleri arasında yer almaz?

A. 17. ve 18. yüzyılların düşünürlerince savunul-
muşlardır.

B. Jellinek bu haklara negatif statü hakları demiştir. 
C. Bu hakların en önemli özelliği devlete karışma-

ma yükümlülüğü yüklemesidir.
D. Bu haklar Amerikan ve Fransız Devrimleriyle 

uygulamaya geçirilmiştir.
E. Bu hakların arkasındaki itici güç işçi sınıfıdır. 

7  Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuşak insan 
haklarından biridir?

A. Seyahat hakkı
B. Sendika hakkı
C. Konut dokunulmazlığı
D. Sağlık hakkı
E. Barış hakkı

8  Aşağıdakilerden hangisi ikinci kuşak insan 
haklarından biridir?

A. Seçilme hakkı
B. Eğitim hakkı
C. Konut dokunulmazlığı hakkı
D. Çevre hakkı
E. Barış hakkı

9  Anayasa mahkemelerinin kurulma nedeni 
aşağıdakilerden hangisidir?

A. İnsan haklarını yürütme organına karşı koru-
mak

B. İnsan haklarını yargı organına karşı korumak
C. İnsan haklarını yasama organına karşı korumak
D. İnsan haklarını dış müdahalelerden korumak
E. İnsan haklarına uluslararası geçerlilik sağlamak 

10  İnsan haklarının yürütme organına karşı ko-
runması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A. Yasaların anayasaya aykırı olmasını önlemek
B. İnsan özgürlüklerini yasaya uygun sınırlandırmak
C. Yargıya güvenin azalmasını önlemek
D. İdarenin keyfiliğini önlemek
E. Yasama organını sınırlandırmak   
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Yanıtınız yanlış ise “İnsan Hakları” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

1. B Yanıtınız yanlış ise “İnsan Hakları Kuşakları” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “İnsan Hakları” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

3. C Yanıtınız yanlış ise “İnsan Hakları Kuşakları”  
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “İnsan Hakları” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

2. D Yanıtınız yanlış ise “İnsan Hakları Kuşakları” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise “İnsan Haklarının Ta-
rihsel Gelişimi” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

4. A

Yanıtınız yanlış ise “İnsan Haklarının Ta-
rihsel Gelişimi” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

5. A

Yanıtınız yanlış ise “İnsan Haklarının Korun-
ması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “İnsan Haklarının Korun-
ması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. D

Araştır Yanıt
Anahtarı4

Araştır 1

Eşit olmayanlar arasında adalet sağlanabilmesi için  dezavantajlı grup lehi-
ne ayrımcılık ‘’pozitif ayrımcılık’’ olarak nitelenir. Örneğin engellilere sağlam 
insanlara göre kimi hizmet ve fırsatlardan yararlanmada öncelik ya da kota 
tanınması bir pozitif ayrımcılıktır ve adalet adına meşrudur. 

Araştır 2
20. yüzyıla gelindiğinde ise insan haklarının kaynağını ahlakilikten aldığı sa-
vunulmuştur. İnsan haklarının koruduğu değerin insan olması, insan hakları-
nı başka her türlü haktan daha özel bir konuma yerleştirir.

Araştır 3

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası birinci ve ikinci kuşak hakları “Temel Haklar 
ve Ödevler” başlığı altında doğrudan, üçüncü kuşak hakları da dolaylı olarak 
düzenlemiştir. Örneğin çevre hakkı , sosyal ve ekonomik hakları konu edinen 
üçüncü bölümde yer almıştır.

Araştır 4

BM’nin 10 Aralık 1948’de kabul ettiği BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, 
insan haklarının uluslararası düzeyde korunmasına yönelik adımların ilki ve 
en önemlisidir, ancak hukuken bağlayıcılığı yoktur. Buna rağmen İHEB hem 
anayasaların hem de yargı makamlarının en çok atıfta bulunduğu bildiridir. 
İnsan haklarına ilişkin hemen her tartışmada İHEB dikkate alınmaktadır. Bu 
kısmen metnin evrenselliğinden kısmense uluslararası adalet ihtiyacının yakıcı 
biçimde baş göstermesinden dolayıdır.
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Anahtar Sözcükler: • Hukuk Devleti • Adil Yargılanma Hakkı • Masumiyet Karinesi • Silahların Eşitliği İlkesi

1 Hukuk Devleti
1 Hukuk devletini tanımlayabilmek 2

Adil Yargılanma Hakkı
2 Adil yargılanma hakkının unsurlarını 

belirleyebilmek

Çocuklar ve Gençlerle İlgili Özel 
Hükümler
3 Çocuklar ve gençlerle ilgili özel hükümleri 

açıklayabilmek3
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GİRİŞ
Adil yargılanma hakkı, hukukun üstünlüğü ve 

hukuk devleti ilkelerinin gereği olan insan hakla-
rının arasında yer almaktadır. Zira bir toplumda 
işlenen suçlardan ya da  haksız fiillerden doğan 
uyuşmazlıkların hangi usullerle çözüldüğü hem o 
ülkenin demokratiklik düzeyinin göstergesidir hem 
de toplumun adalet duygusunun zedelenmemesi 
için önemlidir. Bir kimsenin, örneğin zanlı olduğu 
bir davada, neredeyse ömrü boyunca yargılanması 
sadece zanlının ömür boyu ceza tehdidiyle yaşaması 
anlamına gelmez; gerçekten suçlu ise mağdurların 
adalet talebinin de karşılanmaması anlamına gelir. 
Bir kimsenin suç işlediği esnada çocuk olmasıyla 
yetişkin olması arasında fark gözetilmemesi, çocuk-
lara haksızlık etmek anlamına gelir. Zira bir çocuk 
eyleminin sonuçlarını bir yetişkin gibi kavrayamaz. 
Yahut bir kimsenin hiç anlamadığı bir dilde itham 
edilmesi ve ithamın anlayacağı dile çevrilmemesi 
kendisini savunmasının engellenmesi demektir. 
Örnekler çoğaltılabilir. Bu noktada unutulmaması 
gereken, insanların suçlu dahi olsalar kimi önemli 
haklarının olduğudur. 

HUKUK DEVLETİ
Almanca Rechtsstaat=hukuk devleti yahut İngiliz-

ce supremacy of law=hukukun üstünlüğü olarak ifade 
edilen ilke, insan haklarının güvenceye alınmasının 
en önemli araçlarından birisidir. Kavramın tarihi 
çok eski olmamakla birlikte, Antik Yunan’dan beri 
iktidarların koydukları yasalardan daha üstün bir ya-
sanın olduğu (doğal hukuk, ilahi hukuk, adalet) sa-
vunusu, yapılan yasaların hakları ihlal edebileceğinin 
göstergelerinden birisidir. Bu nedenle hukuk devleti 
ile kast edilen sadece yasalara uygun davranan devlet 
demek değildir. Bir devletin hukuk devleti olabilme-
si, onun insan hak ve özgürlüklerini esas almasıyla 
ve hukuk aracılığıyla korumasıyla mümkündür. Bu 
bağlamda bir hukuk devletinin biçimsel ve maddi 
(içerik) unsurları bulunmaktadır. 

Her iki unsur da devlet iktidarının bireylerin 
hak ve özgürlükleri lehine sınırlanmasının araç-
larıdır. Biçimsel unsurlar, i) devlet iktidarının sı-
nırlarını belirleyen ve insan hak ve özgürlüklerini 
güvence altına alan bir üstün yasa, anayasa;  ii) 
devlet iktidarının farklı organlar arasında paylaş-
tırılmasını öngören kuvvetler ayrılığı ilkesi; iii) 
devletin bütün faaliyetlerinin hukuka uygun ol-
ması yani hukuki güvenlik ilkesi ve iv) devletin 
bütün faaliyetlerinin yargısal denetime tabi olma-
sıdır. Hukuk devletinin maddi unsuru ise özgür-
lük ve insan onuru yani insan hak ve özgürlükle-
ridir. Bu bakımdan hukuk devleti, insan hak ve 
özgürlüklerini koruyan devlettir. (Sancar, 2000; s. 
35) Nitekim TC Anayasasının değiştirilmesi teklif 
dahi edilemeyecek maddelerinden olan 2. madde-
sine göre; Türkiye Cumhuriyeti “demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devleti”dir.     

BM için hukuk devleti, bütün insanların ve 
devlet de dahil olmak üzere kamu ve özel sek-
tör kurumlarının kamuya duyurulmuş, eşit-
lik ilkesine göre uygulanan, bağımsız denetim 
organlarının denetiminden geçen ve uluslara-
rası insan hakları normlarına ve standartlara 
olan yasalarla hesap verebilir hale geldiği bir 
yönetim ilkesi anlamına gelir. Bu ilke aynı za-
manda hukukun üstünlüğü, hesap verebilirlik, 
hukukun uygulanmasında hakkaniyet, güçler 
ayrılığı, karar alma süreçlerine katılım, hukuki 
belirlilik, keyfilikten kaçınma ve usule dair ve 
yasal şeffaflık ilkelerine uygunluk için tedbirler 
alınmasını da gerektirir. (BM, 2004, Hukuk 
Devleti ve Çatışmalar Sırasında ve Çatışma 
Sonrası Toplumlarda Ulusötesi Adalet). 

Kaynak: İnsan Haklarını Anlamak, Yay. 
Hazırlayan Wolfgang Benedek, Çev. Mehveş 
Bingöllü Kılcı, Adalet Akademisi Yay., Ankara, 
2014.
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ADİL YARGILANMA HAKKI 
Adil yargılanma hakkı, hukuk devletinin temel 

zorunluluklarından birisidir. Zira ister medeni yar-
gılama olsun ister ceza yargılaması, yargılamanın 
her aşamasında hem kişileri güvence altına alan usul 
kurallarını belirler hem de mahkemeleri bağımsız ve 
tarafsız olmaya, objektif karar vermeye zorlar. Adil 
yargılama hakkı söz konusu olduğunda dikkate alı-
nan husus, yargılama sonucu verilen karar değil o 
kararın alınması sürecidir. Süreç adil olduğunda, 
sonucun da adil olacağı varsayılır. Adil yargılanma 
hakkı, yargılamanın bütün aşamalarına ilişkindir. 

Bu bakımdan adil yargılanma hakkının hayata ge-
çirilmesini destekleyen en önemli hak, adalete erişim 
hakkıdır. Adalete erişim sadece mahkemelerin ihdası-
nı ve işlemesini değil, adalet arayan herkesin mahke-
melere ulaşabilmesini de sağlar. Adalet hizmetlerinin 
paralı olması yahut toplumun büyük kesiminin ula-
şamayacağı ölçüde pahalı olması, dava açmanın yük-
sek ücretlere tabi olması, ücretsiz avukat ve tercüman 
desteğinin sağlanmaması gibi maddi nedenler de adil 
yargılanma hakkının ihlali anlamına gelir. 

Adalete erişim tek başına yeterli değildir, mah-
kemelerin etkin ve işler olması da gerekmektedir. 
Başka deyişle mahkemeye başvurmak sonuçsuz ka-
lacaksa mahkemelerin tarafsızlığı konusunda şüphe 
varsa kurulan mahkemelerde yeterli ve donanımlı 
personel yoksa etkin işleyen bir yargı mekanizma-
sından söz edilemez. Hakim, savcı, katip, sosyal 
hizmet uzmanı gibi adliye personelinin yeterli eği-
timi almış olması, mesleği bakımından donanımlı 
ve önyargısız olması gerekmektedir.  

Adil yargılanma hakkı, sadece yargılamanın se-
lameti açısından değil esasında insan onuruna yakı-
şır bir yargılamanın temini bakımından da önemli 
olduğu için; adil yargılamayı sağlayacak ilke ve ku-
rallar, hem anayasalarda hem de kanunlarda ve usul 

kanunlarında yer almaktadır. Adil yargılanma hak-
kı, uluslararası hukuk düzenlemelerinde de hassa-
siyetle düzenlenmiş bir haktır ve içeriği mahkeme 
kararları aracılığıyla genişletilmiştir. Türkiye’nin de 
taraf olduğu BM İnsan Hakları Evrensel Beyanna-
mesinde adil yargılanma hakkı bir başlık altında 
düzenlenmese de adil yargılanma hakkına pek çok 
kural ve ilke Beyannamede yerini almıştır. 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesi 
Madde 5- Hiç kimseye işkence yapılamaz, za-
limce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda 
bulunulamaz ve ceza verilemez. 
Madde 6- Herkesin, her nerede olursa olsun, hu-
kuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır. 
Madde 8- Herkesin anayasa yada yasayla ta-
nınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı 
yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı 
yoluna başvurma hakkı vardır. 
Madde 9- Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, 
tutuklanamaz ve sürgün edilemez. 
Madde 10- Herkesin, hak ve yükümlülükleri be-
lirlenirken ve kendisine bir suç yüklenirken, tam 
bir şekilde davasının bağımsız ve tarafsız bir mah-
keme tarafından hakça ve açık olarak görülmesini 
istemeye hakkı vardır. 
Madde 11 1. Kendisine bir suç yüklenen herkes, 
savunması için gerekli olan tüm güvencelerin ta-
nındığı açık bir yargılama sonunda, yasaya göre 
suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır. 2. 
Hiç kimse işlendiği sırada ulusal yada uluslara-
rası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi 
bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayılamaz. 
Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek 
olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. 

Hukuk Devleti ile kuvvetler 
Ayrılığı ilkesi neden birbiri-
ne bağlıdır?

Hukuk Devleti ile Kanun 
Devleti arasında ne fark 
vardır?

Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasalarında hukuk devleti il-
kesinin evrimini özetleyiniz.

Öğrenme Çıktısı

1 Hukuk devletini tanımlayabilmek

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ise adil yargılanma hakkın 6. Maddede düzenlenen ve Sözleşme 
ile güvence altına alınan bir insan hakkıdır. Öyle ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru-
ların çoğu adil yargılanma hakkının ihlaline ilişkindir. Tekrar belirtilmelidir ki adil yargılanma hakkının 
koruduğu hak, kişinin yakalanmasından veya tutuklamasından yargılamasının sonucuna kadar olan süreç-
tir. Buradaki bir aksaklık, örneğin itirafın işkence altında alınması yahut yargılamanın çok uzun ya da çok 
kısa sürmesi, yargılama sonucu verilecek olan hükmü esaslı biçimde etkilemektedir. Uluslararası koruma 
mekanizmaları da hükümden çok hükmün veriliş koşullarını denetlemektedir. Mesele hangi hükmün ve-
rildiği değil, o hüküm verilirken taraflardaki adalet duygusunun zedelenmemesidir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 

Adil yargılanma hakkı 

1.  Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai alanda ken-
disine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş, bağımsız ve 
tarafsız bir mahkeme tarafından, kamuya açık olarak ve makul bir süre içinde görülmesini isteme 
hakkına sahiptir. Karar alenî olarak verilir. Ancak, demokratik bir toplum içinde ahlak, kamu 
düzeni veya ulusal güvenlik yararına, küçüklerin çıkarları veya bir davaya taraf olanların özel ha-
yatlarının gizliliği gerektirdiğinde veyahut aleniyetin adil yargılamaya zarar verebileceği kimi özel 
durumlarda ve mahkemece bunun kaçınılmaz olarak değerlendirildiği ölçüde, duruşma salonu 
tüm dava süresince veya kısmen basına ve dinleyicilere kapatılabilir. 

2.  Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır. 
3.  Bir suç ile itham edilen herkes aşağıdaki asgari haklara sahiptir:

a)  Kendisine karşı yöneltilen suçlamanın niteliği ve sebebinden en kısa sürede, anladığı bir dilde 
ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek; 

b)  Savunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olmak; 
c)  Kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafinin yardımından yararlanmak; eğer avu-

kat tutmak için gerekli maddî olanaklardan yoksun ise ve adaletin yerine gelmesi için gerekli 
görüldüğünde, resen atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz olarak yararlanabilmek; 

d)  İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla 
aynı koşullar altında davet edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanmasını istemek;

e)  Mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın yardı-
mından ücretsiz olarak yararlanmak. 

Madde 7 Kanunsuz ceza olmaz 

1.  Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal veya uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan bir eylem 
veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. Aynı biçimde, suçun işlendiği sırada uygulanabilir olan 
cezadan daha ağır bir ceza verilemez. 

2.  Bu madde, işlendiği zaman uygar uluslar tarafından tanınan genel hukuk ilkelerine göre suç sayı-
lan bir eylem veya 11 ihmalden suçlu bulunan bir kimsenin yargılanmasına ve cezalandırılmasına 
engel değildir.

Adil yargılanma hakkının korunması için olmazsa olmaz genel ilkeler ile usuli gereklilikler olduğu gibi; 
sanığın hakları ile çocukların ve gençlerin korunması için gerekli özel düzenlemeler bulunmaktadır. Bu ilke 
ve kuralların pek çoğunun devletlere kabul ettirilmesinin arkasında yüzyıllar süren hak mücadeleleri bu-
lunmaktadır. Bu nedenle de aralarında bir tamamlayıcılık bulunmaktadır. Adil yargılama hakkını güvence 
altına alan kural ve usullerden birinde yaşanan ihlal, bütün yargılamayı, nihayetinde bütün insan haklarını 
ve insanlığı etkileyecektir. 
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Genel İlkeler

Hukuk Önünde Eşitlik 
Bu ilke hukuk devleti ilkesinin genel ilkelerin-

dendir ve herkesin yasalar karşısında eşit olmasını 
ve mahkemelerde eşit muamele görmesi hakkını 
düzenler. Buna göre, gerek yasalar karşısında gerekse 
mahkemelerde ayrımcılık yasaktır. Kişinin dili, dini, 
milliyeti, cinsiyeti, cinsel yönelimi nedeniyle ayrım-
cılık yapılmayacağı gibi yargılama söz konusu oldu-
ğunda yurttaş ya da yabancı ayrımı da yapılamaz. 

Masumiyet Karinesi
Masumiyet karinesi, kişinin bağımsız ve tarafsız 

bir mahkemede suçu sabit görülene kadar masum 
sayılacağını ifade etmektedir. Buna göre bir kimse-
nin suç şüphesiyle yakalanması ya da tutuklanması, 
onun suçlu olduğunu göstermez. Zira adalet siste-
mi insan eliyle yürütülmektedir ve insanlar hata ya-
pabilirler. Bu nedenle kimse bağımsız ve tarafsız bir 
mahkeme tarafından hüküm verilmedikçe suçlu 
ilan edilemez. Masum sayılma hakkı, şüpheliye ön-
yargıyla yaklaşmama yükümlülüğünü beraberinde 
getirir. Bu yükümlülük, adalet teşkilatının bütün 
üyeleri, gazeteciler, kanaat önderleri, siyasiler ve 
yurttaşlar için de geçerlidir.  

Adalete Erişim Hakkı 
Herkesin bir hakkı ihlal edildiğinde mahkeme-

lere başvurarak kendisini ve haklarını koruma hak-
kı bulunmaktadır. Başvurulan mahkemelerin, etkin 
ve işler olması yani kişinin haklarını koruyabilecek 
vasıfta olması gerekmektedir. Aksi halde mahke-
meye başvurmanın bir anlamı kalmayacaktır. Kaldı 
ki hukuk devletinin en önemli yasaklarından birisi 
bizzat ihkak-ı hak (kendiliğinden hak alma) yasağı-
dır. Başka deyişle hakkının ihlal edildiğini düşünen 
kimse, hakkını kendi eliyle geri alamaz ya da ada-
leti sağlayamaz. Adaleti sağlama ve cezalandırma 
yetkisi münhasıran mahkemelerdedir. 

Bağımsız ve Tarafsız Mahkemelerde 
Yargılanma Hakkı  

Kişinin, hakkı ihlal edildiğinde mahkemelere 
başvurma hakkı bulunur. Her şeyden evvel mah-
kemelerin yasayla ve yasaya uygun kurulmuş ol-
ması gerekir. Eğer mahkeme yasayla kurulmuş fa-

kat personeli yasaya aykırı biçimde atanmışsa adil 
yargılanma hakkı ihlal edilmiş demektir (İnceoğlu, 
2013; s. 226). Bununla birlikte başvurulan mah-
kemenin bağımsız ve tarafsız bir mahkeme olma-
sı gerekmektedir. Mahkemelerin bağımsızlıklarını 
sağlamaya yönelik kimi düzenlemeler mevcuttur. 
Bunlardan doğal hâkim ilkesi, kişinin bir suç işledi-
ğinde nerede nasıl yargılanacağını bilmesidir. Başka 
deyişle, kişiye özel mahkeme kurulamaz ya da yar-
gılama yapılamaz. Hiçbir mahkeme görev ve yetki 
alanına giren bir davaya bakmaktan kaçınamaz. 
Mahkemeler ve hâkimler, siyasi iktidar da dahil ol-
mak üzere devletin hiçbir organından veya özel bir 
kişiden talimat alamaz. Mahkemelerin bağımsızlı-
ğını sağlamak için, hâkimlere bir takım güvenceler 
getirilir. Buna göre hâkimler emekliye zorlanamaz, 
yasaya aykırı biçimde görevden alınamaz ve özlük 
haklarından yoksun bırakılamaz.   

Anayasa 

138. madde:

“Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar; Ana-
yasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicda-
ni kanaatlerine göre hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı 
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve 
hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge 
gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama 
Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile il-
gili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya 
herhangi bir beyanda bulunulamaz. 

Hâkim temelde, tarafsız üçüncü kişi işevini ye-
rine getiren kişidir. Ne var ki nihayet bir beşer olan 
hakimin tarafsızlığının sağlanması genellikle ba-
ğımsızlıklarının sağlanmasından daha zordur. Bu 
yüzden bağımsızlık ve tarafsızlık hakim için etik 
bir yükümlülüktür. Hâkimlerin tarafsızlığı, kendi 
görüş, düşünce ve duygularından bağımsız olarak 
insan hak ve özgürlüklerini esas alarak karar alma-
ları anlamına gelmektedir. Bu nedenle hâkimlerin 
sadece meslek etiği değil aynı zamanda insan hakla-
rı bilincine sahip olmaları gerekmektedir. Aksi hal-
de hâkimlerin tarafsız karar verememeleri, özellikle 
kırılgan grupların; kadınların, çocukların, göçmen-
lerin, azınlıkların vb. adalet duygusunun zedelen-
mesine yol açar. Nitekim erkek şiddeti davalarında 
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görüldüğü üzere, suçu sabit kimselere verilen ceza-
ların hafifliği, hâkimlerin bağımsızlığı ile ilgili değil 
tarafsızlıkları ile bir meseledir. Adalet teşkilatının 
üyelerinin eylem ve işlemlerinde, tarafsız olmaları 
herkese aynı davranmaları değil; eşit olmayanlar 
arası ihtilaflarda güçsüz olanı duyarak ve görerek 
eylemeleri anlamına gelmektedir. Nasıl ki işçi ile 
patron eşit statüde değilse, örneğin bir istismar da-
vasında çocukla yetişkin de eşit statüde değildir. 

Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi 
Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi yahut ka-

nunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi, kimsenin eylemde 
bulunduğu zamanda suç sayılmayan bir fiilinden 
dolayı yargılanamaması anlamına gelmektedir. Bu 
ilke hukuki güvenlik ilkesi ile yakından ilişkilidir 
zira bir hukuk devletinde yaşayan herkes, hukuka 
uygun eylemlerinden dolayı yargılanmayacağını 
bilir. Bu nedenle bir kimse bir eylemde bulunduk-
tan sonra, onun ilgili eylemi kanunen suç sayılırsa 
kişi kanundan önce eylemde bulunduğu için tevkif 
edilemez, yargılanamaz ve suçlu ilan edilemez. Ka-
nunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi, bir başka önemli 
ilke ceza kanunlarının geriye yürümezliği ilkesi ile 
de yakından ilişkilidir. Bu ilkeye geçmişe yürüme 
yasağı da denir. Buna göre işlendiği zaman suç ol-
mayan bir fiili nedeniyle kimseye ceza verilemez. 
Eğer fiil işlendiği zaman da suçsa işlendiği zaman 
öngörülenden daha ağır bir ceza verilemez. Bunun 
tek istisnası, failin lehine olan kanundur. Eğer su-
çun işlenmesinden sonra yapılan bir düzenleme ile 
failin lehine bir uygulama getirilmişse, o kanun uy-
gulanır. Ceza hukukunun önemli ilkelerinden kı-
yas yasağı da kanunilik ilkesinin sonuçlarındandır. 
Buna göre, kıyas yoluyla kanunla düzenlenmemiş 
bir suç yaratılamaz. Burada kıyas (analoji, örnek-
seme) bir yorum tekniği olarak, kanunda açıkça 
yazılmayan bir fiilin, kanunda  ayrıca ve açıkça suç 
olarak düzenlenmiş  bir fiile benzetilerek yorum-
lanması ve öylece hüküm kurulması anlamındadır.

Usuli Gereklilikler

Silahların Eşitliği
Silahların eşitliği ilkesi, yargılamanın tarafları 

arasında bir denge sağlanmasıyla ilgilidir; ancak bu 
durumda adil bir karar verilebilir. Çünkü dikkatli 
bakıldığında görülecektir ki yargılanan kişinin kar-

şısında genellikle devlet bulunmaktadır ve devletler 
bireylerden güçlüdür. Davanın taraflarının iddia-
larını, delillerini, tanıklarını, belgelerini sunabil-
meleri için makul ölçüde dengeli olanaklara sahip 
olması gerekir. 

Çelişmeli Yargı
Çelişmeli yargı ilkesi, tarafların, yargılama 

esnasında ortaya konulan her türlü bilgi, belge 
ve delile ulaşabilmeleri anlamına gelmektedir. 
Bu hak “kural olarak, bir hukuk ya da ceza 
davasının taraflarının ileri sürülen deliller ve 
sunulan görüşlerle ilgili bilgiye sahip olması” 
anlamına gelir. Bu bağlamda, bir ceza davasında 
bu hak “savcılık makamının, sanığın lehinde veya 
aleyhindeki tüm delilleri, dava sırasında kullanılsın 
veya kullanılmasın savunmaya sunulmasını” da 
gerektirir (Harris vd. 2013; s. 257). 

Aleni Yargılama
Adaletin sağlanabilmesi için sadece yargılama-

ların yapılması değil, yapılan yargılamaların kamu-
ya açık olması da gerekmektedir. Bu nedenle hem 
mahkemelerin şehirlerdeki konumlarının ulaşıla-
bilir olmasını hem de yargılamaların insanlar tara-
fından görülebilir olmasını sağlayacak olan tedbir-
lerin alınması gerekir. Duruşmalar ancak kanunla 
belirlenen hallerde ve tarafları (örneğin çocukları) 
korumak için kapalı yapılabilir. Bu durumda bile 
duruşma saati ve yeri önceden ilan edilmelidir. An-
cak yargılama kapalı olsa dahi, kanuni istisnalar ha-
ricinde yargılama sonunda verilen hüküm kamuya 
duyurulur. 

Makul Sürede Yargılanma Hakkı
Hem medeni yargılamalarda hem de ceza yar-

gılamalarında “makul süre, yargılamanın taraflarını 
(…) aşırı usuli gecikmelerden korumaktır.” (Harris 
vd. 2013; s. 281). Herkesçe bilindiği üzere “geciken 
adalet, adalet değildir.” Makul sürede yargılanma 
hakkı, yargılama sürecinin tamamı ile, başka deyiş-
le kişiye suç isnat edilmesinden temyiz makamında 
hüküm tesisi edilene kadar geçen bütün süre ile il-
gilidir. Bu bağlamda uzun tutukluluk süreleri hem 
kişi hürriyetinin ihlalidir hem de adil yargılanma 
hakkının. Makul süre belirlenirken dikkat edilmesi 
gereken husus tarafların ve toplumun adalet duy-
gusunun zarar görmemesidir. 
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Suç İsnat Edilenin Hakları
Yukarıda sayılan ilke ve kurallar insan hakkıdır 

ve insan hakkı oldukları için sanıkların da hakla-
rıdır. Başka deyişle bir kimsenin sanık ya da suçlu 
olması bu haklardan yararlanmasına engel değildir. 
Ancak sanık olma durumu, normal şartların altın-
da güvencesiz bir durum yarattığı için sanıkların 
sahip olması gereken asgari haklar vardır.

Bir kimsenin bir suçla itham edildiği andan, 
suçlamanın niteliğini ve sebebini bilme hakkı 
vardır. Suçlama sanığa anlayabileceği bir dilde ve 
ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Sanığın savunma-
sını hazırlamak için yeterli zamana ve savunma-
sını hazırlayabilecek imkânlara sahip olmalıdır. 
Örneğin bir kimse hakkındaki iddianame yüzler-
ce sayfa sürüyorsa, kişiden savunmasını bir gün 
içinde hazırlaması beklenemez.  Sanık, kendisini 
bizzat savunmak veya bir avukat aracılığıyla sa-
vunmak hakkına sahiptir. Eğer kişi avukat tuta-
bilecek imkânlardan yoksunsa, devletin sanığa 
avukat ataması gerekir. Bir avukatın yardımından 
ücretsiz yararlanmak savunma hakkının gereğidir. 
Bir kimsenin avukat tutması, bir kimseye avukat 
atanması yahut avukat talep etmesi o kişinin suçlu 
olduğu anlamına gelmez.  

Sanık, yargılamada hazır bulunma hakkına sa-
hiptir. Sanığın yokluğunda yapılan yargılama adil 
yargılanma hakkının ihlalidir. Nasıl ki iddia ma-
kamı; savcılık tanıkları sorguya çekme veya çektir-
me, bilgi ve belge sunma yetkisine sahipse, sanık 
da tanıkları sorgulama ve bilgi ve belge sunma 

hakkına sahiptir. Hiç kimse kendi aleyhinde ola-
cak biçimde ifade vermeye, kendi aleyhine tanıklık 
etmeye zorlanamaz. Bu bağlamda sanığın susma 
hakkı vardır. Susma hakkının kullanılması sanığın 
suçlu olduğunu göstermez. Bu hem çekişmeli yargı 
hem de silahların eşitliği ilkelerinin gereğidir. Sanık 
yargılamada kullanılan dili anlayamıyorsa veya ko-
nuşamıyorsa bir tercümanın yardımından ücretsiz 
olarak yararlanma hakkına sahiptir. 

Hiçbir yargılamada hukuka aykırı delil kullanı-
lamaz. Bu husus işkence yasağı ile yakından iliş-
kilidir. İşkence ve onur kırıcı muamele ile edilen 
deliler Amerikan hukukunda zehirli ağacın mey-
vesi olarak tanımlanmaktadır. Ancak hukuka aykı-
rı deliller sadece işkence yasağı ihlal edilerek elde 
edilenler değildir. Benzer biçimde kişinin üstünün, 
evinin, evrakının mahkeme emri olmaksızın aran-
ması, kişinin özel hayatı ihlal edilerek elde edilen 
ses kaydı, görüntü vb deliller de yasak deliller ara-
sında yer almaktadır.  

Adil yargılanma ile delil ya-
sakları arasında nasıl bir bağ 
vardı?

Suçta ve cezada kanunilik 
ilkesi ile , ceza yargılamasın-
da kıyas yasağı arasında ne 
tür bir ilişki vardır?

Ceza Yargılaması hukuku-
muzdaki delil yasaklarını 
listeleyiniz.

Öğrenme Çıktısı

2 Adil yargılanma hakkının unsurlarını belirleyebilmek

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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ÇOCUKLAR VE GENÇLERLE 
İLGİLİ ÖZEL HÜKÜMLER

Çocukların anayasası sayılan Birleşmiş Milletler 
Çocuk Hakları Sözleşmesine göre, 18 yaşına kadar 
her insan çocuk sayılır. Çocuklar fiziksel, duygusal, 
psikolojik, ekonomik ve siyasal açıdan toplumun en 
güçsüz ve eşitsiz grubunu oluşturmaktadır. Siyasal 
olarak özellikle güçsüzlerdir çünkü oy kullanamazlar, 
özel politikalar geliştirilmedikçe karar alma 
mekanizmalarına da katılamazlar. Bu nedenle adalet 
sistemiyle mağdur, fail ya da tanık sıfatı ile muhatap 
olan çocukların özel olarak korunmaları gerekir. 
Çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi sanık, tanık yahut 
taraf olarak yargılamalara dâhil olabilirler. 

BM Çocuk Hakları Komitesi, çocukları ilgilen-
diren her hususta dört önemli ilkenin gözetilmesi 
gerektiğini vurgulamaktadır. Bunlar çocuğun yaşa-
ma ve gelişme hakkı, çocuğun görüşlerine saygı ilke-
si, çocuğun üstün yararı ilkesi ve ayrımcılık yasağı. 
Buna göre devletler her türlü karar ve faaliyetlerinde 
çocuğu esas alarak hareket etmek zorundadır. Hiçbir 
surette yerel geleneklere uygunluk yahut ekonomik 
yetersizlik gibi nedenlerle bu ilkeler ihlal edilemez. 

BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 37. madde-
sine göre, hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce, 
insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya 
tâbi tutulamaz.. On sekiz yaşından küçük olanlara, 
işledikleri suçlar nedeniyle idam cezası ve salıveril-
me koşulu bulunmayan ömür boyu hapis cezası ve-
rilemez. Hiçbir çocuk yasadışı ya da keyfi biçimde 
özgürlüğünden yoksun bırakılamaz, bir çocuğun 
tutuklanması, alıkonulması veya hapsi yasaya uy-
gun olmalıdır. Ancak bunlar son başvurulacak bir 
önlem olarak düşünülüp uygun olabilecek en kısa 
süre ile sınırlı tutulmalıdır. 

Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğa 
insancıl biçimde ve insan kişiliğinin özünde bulunan 
saygınlık ve kendi yaşındaki kişilerin gereksinimleri 
göz önünde tutularak davranılmalıdır. 
Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuk, kendi 
üstün yararı aksini gerektirmedikçe, özellikle 
yetişkinlerden ayrı tutulacaktır ve olağanüstü 
durumlar dışında ailesi ile yazışma ve görüşme 
yoluyla ilişki kurma hakkına sahip olacaktır. 

Özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuk, kısa 
zamanda yasal ve uygun olan diğer yardımlardan 
yararlanma hakkına sahip olduğu gibi özgürlüğünden 
yoksun bırakılmasının yasaya aykırılığını bir mahkeme 
veya diğer yetkili, bağımsız ve tarafsız makam önünde 
iddia etme ve böylesi bir işlemle ilgili olarak ivedi 
karar verilmesini isteme hakkına da sahiptir. 

Yine BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 40. 
maddesine göre; “Taraf Devletler, hakkında ceza 
yasasını ihlâl ettiği iddia edilen ve bu nedenle it-
ham edilen ya da ihlâl ettiği kabul edilen her çocu-
ğun; çocuğun yaşı ve yeniden topluma kazandırıl-
masının ve toplumda yapıcı rol üstlenmesinin arzu 
edilir olduğu hususları gözönünde bulundurula-
rak, taşıdığı saygınlık ve değer duygusunu geliştire-
cek ve başkalarının da insan haklarına ve temel öz-
gürlüklerine saygı duymasını pekiştirecek nitelikte 
muamele görme hakkını kabul ederler.”

Taraf devletler çocukların yargılanması veya ada-
lete erişimi için özel mahkemeler kuracak ve ceza ka-
nununu ihlal konusunda asgari bir yaş sınırı belirleye-
cektir. Yukarıda belirtilen amacı gerçekleştirmek için 
devletler şunları güvence altına almak zorundadır:

1.  İşlendiği zaman ulusal ya da uluslararası hu-
kukça yasaklanmamış bir eylem ya da ihmal 
nedeniyle hiçbir çocuk hakkında ceza yasa-
sını hükümleri işletilemez. 

2.  Her çocuk, haklarındaki suçlama yasal ola-
rak sabit oluncaya kadar masum sayılır.

3.  Her çocuk hakkındaki suçlamalar konu-
sunda derhal bilgilendirilir; gerektiğinde 
ana–babaları ya da yasal vasileri kanalı ile 
bilgilendirilir. 

4.  Her çocuğun savunma hakkı vardır, bunun 
için çocuğa yeterli zaman tanınır ve uygun 
olanaklar sağlanır. 

5.  Her çocuk bağımsız ve tarafsız mahkemeler-
de yargılanma hakkına sahiptir. Yargılama 
esnasında çocuğun yaşı ve durumu özellikle 
göz önüne alınır. Çocuğun üstün yararına 
aykırı olduğu saptanmadığı sürece, ana–ba-
bası veya yasal vasisi de hazır bulundurularak 
yasaya uygun biçimde adil bir duruşma ile 
konunun gecikmeksizin karara bağlanır.

6.  Hiçbir çocuk tanıklık etmeye ya da suç ik-
rarında bulunmaya zorlanamaz. Aleyhine 
olan tanıkları sorguya çekme ve lehine olan 
tanıkların hazır bulunmasını ve sorgulan-
ması isteme hakkına sahiptir. 

7.  Her çocuğun hakkında verilen hükme karşı 
üst mahkemelere başvurma hakkı vardır. 

8.  Kullanılan dili anlamaması veya konuşa-
maması halinde çocuklar ücretsiz tercüman 
yardımından yararlandırılır. 

9.  Her çocuğun kovuşturmanın her aşamasın-
da özel hayatının gizliliğine tam saygı gös-
terilmesini isteme hakkı vardır. 
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ÇOCUK KORUMA KANUNU 
Madde 15- (1) Suça sürüklenen çocuk hakkındaki soruşturma çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet savcısı 
tarafından bizzat yapılır. (2) Çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında, çocu-
ğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurulabilir. (3) Cumhuriyet savcısı soruşturma sırasında gerekli gö-
rüldüğünde çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanmasını çocuk hâkiminden isteyebilir. 
Çocuğun gözaltında tutulması 
Madde 16- (1) Gözaltına alınan çocuklar, kolluğun çocuk biriminde tutulur. (2) Kolluğun çocuk birimi-
nin bulunmadığı yerlerde çocuklar, gözaltına alınan yetişkinlerden ayrı bir yerde tutulur. 
İştirak hâlinde işlenen suçlar 
Madde 17- (1) Çocukların yetişkinlerle birlikte suç işlemesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturma ayrı 
yürütülür. (2) Bu hâlde de çocuklar hakkında gerekli tedbirler uygulanmakla beraber, mahkeme lüzum 
gördüğü takdirde çocuk hakkındaki yargılamayı genel mahkemedeki davanın sonucuna kadar bekletebi-
lir. (3) Davaların birlikte yürütülmesinin zorunlu görülmesi hâlinde, genel mahkemelerde, yargılamanın 
her aşamasında, mahkemelerin uygun bulması şartıyla birleştirme kararı verilebilir. Bu takdirde birleşti-
rilen davalar genel mahkemelerde görülür. 
Madde 18- (1) Çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu hâllerde çocuğun 
kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlike-
leri önlemek için kolluk tarafından gerekli önlem alınabilir. 
Madde 19- (Değişik: 6/12/2006-5560/39 md.) (1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı Ceza Muhakemesi 
Kanunundaki koşulların varlığı halinde, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilebilir. An-
cak, bu kişiler açısından erteleme süresi üç yıldır. 
20- (1) Suça sürüklenen çocuklar hakkında soruşturma veya kovuşturma evrelerinde adlî kontrol tedbiri 
olarak Ceza Muhakemesi Kanununun 109’ uncu maddesinde sayılanlar ile aşağıdaki tedbirlerden bir 
ya da birkaçına karar verilebilir: a) Belirlenen çevre sınırları dışına çıkmamak. b) Belirlenen bazı yerlere 
gidememek veya ancak bazı yerlere gidebilmek. c) Belirlenen kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmamak. (2) 
Ancak bu tedbirlerden sonuç alınamaması, sonuç alınamayacağının anlaşılması veya tedbirlere uyulma-
ması durumunda tutuklama kararı verilebilir. 
21- (1) Onbeş yaşını doldurmamış çocuklar hakkında üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren 
fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez. 
Madde 22- (1) Çocuk, velisi, vasisi, mahkemece görevlendirilmiş sosyal çalışma görevlisi, çocuğun bakı-
mını üstlenen aile ve kurumda bakılıyorsa kurumun temsilcisi duruşmada hazır bulunabilir. (2) Mahke-
me veya hâkim, çocuğun sorgusu veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında çocuğun yanında sosyal 
çalışma görevlisi bulundurabilir. (3) Duruşmalarda hazır bulunan çocuk, yararı gerektirdiği takdirde 
duruşma salonundan çıkarılabileceği gibi sorgusu yapılmış çocuğun duruşmada hazır bulundurulmasına 
da gerek görülmeyebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması 
Madde 23- (Değişik: 6/12/2006-5560/40 md.) (1) Çocuğa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama 
sonunda, Ceza Muhakemesi Kanunundaki koşulların varlığı halinde, mahkemece hükmün açıklanması-
nın geri bırakılmasına karar verilebilir. Ancak, bu kişiler açısından denetim süresi üç yıldır. 
Madde 24- (Değişik: 6/12/2006-5560/41 md.) (1) Ceza Muhakemesi Kanununun uzlaşmaya ilişkin 
hükümleri suça sürüklenen çocuklar bakımından da uygulanır. 

Film: Davacı (1986) Yönetmen: Zeki Ökten 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/

thumb/5/51/Davac%C4%B1film.jpg/220px-
Davac%C4%B1film.jpg

Geciken, makul süreyi aşan yargılamayı hic-
veden 1986 yapımı bu ünlü sinema filminde , bir 
köyde yaşayan iki komşunun aralarındaki 7 yıl 
süren dava anlatılmaktadır. 

Yaşamla İlişkilendir
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İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi:
KANUNSUZ SUÇ VE CEZA OLMAZ 
Madde 7 – Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi 

1. Hiç kimse işlendiği zaman ulusal veya uluslara-
rası hukuka göre suç oluşturmayan bir fiil veya ih-
malden dolayı suçlu bulunamaz. Hiç kimseye suçu 
işlediği zaman verilebilecek olan cezadan daha ağır 
bir ceza verilemez. 2. Bu madde, işlendiği zaman 
uygar ülkeler tarafından tanınmış hukukun genel 
ilkelerine göre suç sayılan bir eylem veya ihmal ne-
deniyle bir kimsenin yargılanmasına ve cezalandı-
rılmasına engel değildir.

“Sözleşme’nin 7. maddesinin sunduğu gü-
vence, hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata 
geçmesi için temel bir unsurdur. Bu maddenin 
Sözleşme’nin koruma sisteminde temel bir rolü 
vardır. Bu nedenle, Sözleşme’nin 15. maddesi 
çerçevesinde savaş hali veya diğer bir kamusal 
tehdit söz konusu olsa dahi herhangi bir istisna-
ya konu olamaz. Bu güvence, keyfi kovuşturma, 

mahkûmiyet veya cezalandırmaya karşı etkili 
koruyucular sağlayacak şekilde yorumlanmalı ve 
uygulanmalıdır (S.W. – Birleşik Krallık, §34).

Suç ve cezaların yasallığı (nullum crimen, 
nulla poene sine lege) ilkesini düzenleyen 
Sözleşme’nin 7. maddesi, aynı zamanda aleyh-
teki ceza kurallarının geriye yürümezliği ilkesini 
de içermektedir (Kokkinakis, §52). Yeni bir yo-
ruma göre, bu madde aynı zamanda lehe olan 
ceza kuralının geriye dönük uygulanması hakkı-
nı da güvence altına almaktadır (Scoppola (no. 
2), §109).’’

Kaynak: Osman Doğru - Atilla Nalbant İNSAN 
HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ Açıklama 
ve Önemli Kararlar 1. Cilt (İHAS 2, 3, 4, 5, 6 ve 
7. maddeler)
Araştırmaya http://www.insanhaklarihukuku.com/
wp-content/uploads/2016/03/Kanunsuz-Su%C3 
%A7-ve-Ceza-Olmaz.pdf  adresinden ulaşabilirsiniz.

Araştırmalarla 
İlişkilendir

Adalet kavramı ile mevzuat-
ta “çocuk’’ ve “yetişkin’’ ayrı 
yapılması arasında ne tür 
bir ilişki olabilir?

Çocuklara pozitif ayrımcı-
lık uygulanmasının etik ge-
rekçesi nedir?

Çocuk yargılaması ile yetişkin 
yargılaması arasındaki belir-
gin farkları raporlaştırınız.

Öğrenme Çıktısı

3 Çocuklar ve gençlerle ilgili özel hükümleri açıklayabilmek

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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1 Hukuk devletini tanımlayabilmek

Hukuk Devleti
Hukuk devleti, insan haklarının güvenceye alınmasının en 
önemli araçlarından birisidir hukuk devleti ile kast edilen sa-
dece yasalara uygun davranan devlet demek değildir. Bir devle-
tin hukuk devleti olabilmesi, onun insan hak ve özgürlüklerini 
esas almasıyla ve hukuk aracılığıyla korumasıyla mümkündür. 
Devlet iktidarının sınırlarını belirleyen ve insan hak ve özgür-
lüklerini güvence altına alan bir üstün yasa, anayasa; devlet 
iktidarının farklı organlar arasında paylaştırılmasını öngören 
kuvvetler ayrılığı ilkesi; devletin bütün faaliyetlerinin hukuka 
uygun olması yani hukuki güvenlik ilkesi ve devletin bütün fa-
aliyetlerinin yargısal denetime tabi olmasıdır. Hukuk devletinin 
maddi unsuru ise gelince, özgürlük ve insan onuru yani insan 
hak ve özgürlükleridir. Bu bakımdan hukuk devleti, insan hak 
ve özgürlüklerini koruyan devlettir.

2 Adil yargılanma hakkının 
unsurlarını belirleyebilmek

Adil Yargılanma Hakkı
Adil yargılanma hakkı, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti 
ilkelerinin gereği olan insan haklarının arasında yer almaktadır. 
Zira bir toplumda işlenen suçların yahut haksız fiillerin hangi 
usullerle çözümlendiği hem o ülkenin demokratik seviyesinin 
göstergesidir hem de toplumun adalet duygusunun zedelenme-
mesi için önemlidir. Adil yargılanma hakkı, yargılamanın bü-
tün aşamalarına ilişkindir. Adil yargılanma hakkının koruduğu 
hak, kişinin yakalanmasından veya tutuklamasından yargıla-
masının sonucuna kadar olan süreçtir.
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3 Çocuklar ve gençlerle ilgili özel 
hükümleri açıklayabilmek

Çocuklar ve Gençlerle İlgili Özel 
Hükümler

Çocukların anayasası sayılan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesine göre, 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Ada-
let sistemiyle bir biçimde muhatap olan çocukların özel olarak 
korunmaları gerekir. Çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi sanık, 
tanık yahut taraf olarak yargılamalara dâhil olabilirler. BM Ço-
cuk Hakları Komitesi, çocukları ilgilendiren her hususta dört 
önemli ilkenin gözetilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bunlar 
çocuğun yaşama ve gelişme hakkı, çocuğun görüşlerine saygı 
ilkesi, çocuğun üstün yararı ilkesi ve ayrımcılık yasağı. Buna 
göre devletler her türlü karar ve faaliyetlerinde çocuğu esas ala-
rak hareket etmek zorundadır. Hiçbir surette yerel geleneklere 
uygunluk yahut ekonomik yetersizlik gibi nedenlerle bu ilkeler 
ihlal edilemez. 
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1  Adil yargılanma hakkı ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisi doğrudur?

A. Adil yargılanma hakkı hukuk devleti ilkesinin 
gereğidir.

B. Çocuklarla yetişkinler arasında ayrım yapılması 
hukuk devleti ilkesini zedeler.

C. Kişi, nerede yargılanıyorsa o ülkenin dilinde sa-
vunma yapmalıdır.

D. Zanlı ne kadar uzun sürede yargılanırsa mağdur 
o kadar tatmin olur.

E. Bir insanın zanlı olması suçlu olduğunun gös-
tergesidir.

2  Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin 
maddi unsurudur?

A. Kuvvetler ayrılığı ilkesi
B. Hukuki güvenlik ilkesi
C. Anayasanın varlığı
D. İnsan hak ve özgürlükleri
E. Yargısal denetim ilkesi

3  Aşağıdakilerden hangisi hukuki güvenlik il-
kesini ifade eder?

A. Bir anayasanın varlığı
B. Devlet iktidarının farklı organlar arasında pay-

laştırılması
C. Devletin bütün faaliyetlerinin hukuka uygun 

olması ve yargısal denetime tabi olması
D. İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması
E. Devletin yasalara uygun davranması

4  Aşağıdakilerden hangisi adil yargılanma hak-
kının ihlali sonucunu doğurur?

A. Adalet hizmetlerinin ücretsiz sağlanması
B. Adli personelin donanımlı olması
C. Çocuklarla yetişkinlerin farklı düzenlemelere 

tabi olması
D. Uzun yargılama süreleri
E. Kişiye tercüman atanması

5  Hiç kimsenin, işlendiği zaman ulusal veya 
uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan bir 
eylem veya ihmalden dolayı suçlu bulunamaması 
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A. Hukuki güvenlik ilkesi
B. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
C. Masumiyet karinesi
D. Hukuk önünde eşitlik ilkesi
E. Silahların eşitliği ilkesi

6  Davanın taraflarının iddialarını, delillerini, 
tanıklarını, belgelerini sunabilmeleri için makul 
ölçüde dengeli olanaklara sahip olması gerekliliği 
aşağıdakilerden hangisini ifade eder? 

A. Hukuki güvenlik ilkesi
B. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi
C. Masumiyet karinesi
D. Hukuk önünde eşitlik ilkesi
E. Silahların eşitliği ilkesi

7  Aşağıdakilerden hangisi adil yargılanma hak-
kının usuli gerekliliklerinden biridir?

A. Hukuk önünde eşitlik ilkesi
B. Masumiyet karinesi
C. Adalete erişim hakkı
D. Aleni yargılama
E. Suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi 

8  Adil yargılanma hakkı ile ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi yanlıştır? 

A. Kıyas yoluyla kanunla düzenlenmemiş bir suç 
yaratılamaz.   

B. Mahkemenin kanunla kurulmuş olması yeter-
lidir, personeli istenilen biçimde atanabilir.

C. Adaleti sağlama ve cezalandırma yetkisi mün-
hasıran mahkemelerdedir.

D. Bir kimsenin suç şüphesiyle yakalanması ya da 
tutuklanması, onun suçlu olduğunu göstermez.

E. Tarafların, yargılama esnasında ortaya konulan 
her türlü bilgi, belge ve delile ulaşabilmeleri ge-
rekmektedir.
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9  Çocukların adil yargılanma hakları ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Adalet sistemiyle bir biçimde muhatap olan ço-
cukların özel olarak korunmaları gerekir.

B. Çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi sanık, tanık ya-
hut taraf olarak yargılamalara dâhil olabilirler.

C. On sekiz yaşından küçük olanlara, işledikle-
ri suçlar nedeniyle idam cezası ve salıverilme 
koşulu bulunmayan ömür boyu hapis cezası 
verilemez.

D. Çocuklar olağanüstü durumlar dışında ailesi ile 
yazışma ve görüşme yoluyla ilişki kurma hakkı-
na sahiptir.

E. Çocuklar, kendi üstün yararları aksini gerektir-
medikçe, özellikle yetişkinlerle birlikte tutulurlar. 

10  Aşağıdakilerden BM tarafından hangisi ço-
cuklar söz konusu olduğundan uyulması zorunlu 
ilkeler olarak belirlenmiştir?

I. Çocuğun yaşama ve gelişme hakkı
II. Çocuğun görüşlerine saygı ilkesi
III. Çocuğun üstün yararı ilkesi ve ayrımcı-

lık yasağı.
IV. Çocuğun adalete erişim hakkı

Yukarıdakilerden hangileri BM tarafından belirle-
nen, çocuklar sözkonusu olduğunda uyulması zo-
runlu ilkelerdendir?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. III ve IV
D. I, II ve III
E. I, II, III, IV
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Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

1. A Yanıtınız yanlış ise “Adil Yargılanma Hakkı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. E

Yanıtınız yanlış ise “Hukuk Devleti” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

3. C Yanıtınız yanlış ise “Adil Yargılanma Hakkı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Hukuk Devleti” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

2. D Yanıtınız yanlış ise “Adil Yargılanma Hakkı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. D

Yanıtınız yanlış ise “Adil Yargılanma Hakkı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Adil Yargılanma Hakkı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Çocuklar ve Gençlerle 
İlgili Özel Hükümler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

9. E

Yanıtınız yanlış ise “Çocuklar ve Gençlerle 
İlgili Özel Hükümler” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. D

Araştır Yanıt
Anahtarı5

Araştır 1
Kanun Devleti, yasama gücüne egemen olan iktidarın kanunlaştırdığı iradeye bağlı 
bir devleti ifade eder. Oysa böyle bir irade hakka ve adalete uygun olmayabilir. Hak ve 
adalet, “çoğunluk’’ “güçlülük’’, “yararlılık’’ gibi motiflerle açıklanamaz ve bunları aşar. 
Hukuk devleti ise hukukun , yani hak ve adaletin, bir başka deyişle insan haklarının 
üstünlüğüne dayalı ve ona dayandığı ölçüde haklı olabilen devlet düzeninin adıdır.

Araştır 2

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi ile kıyas yasağı arasında zorunlu mantıksal bir ilişki 
vardır. Şöylek ki: Kanunilik ilkesi, kanunların açık , belirli ve geriye yürümez oluşlarını 
ifade eder.  Türkiye Cumhutiyeti Anayasası’nın 38. maddesi bu ilkeyi “kimse, işlendiği 
zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı  cezalandırılamaz; 
kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir 
ceza verilemez” diyerek benimsemiştir. Öte yandan Türk Ceza Kanunu’nun 2. madde-
sinin 3. fıkrası “kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas ya-
pılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz” 
diyerek kanunilik ilkesinin kıyas yasağı unsuruna işaret etmektedir. Hukukta yorum, 
kanun maddesini anlamak ve somut olaya uygulamak bakımından kaçınılmazdır. An-
cak bu yorum faaliyeti  bir boşluğu doldurmaya yönelmişse kıyas, örnekseme ya da 
analoji adını alır. İşte hakkında apaçık ve kategorik bir hüküm bulunmayan bir eylemi 
, olumsuz sonuçları var diye benzerlerine kıyas edip suç olarak değerlendirmek ceza 
hukukunda kıyas yasağı kapsamındadır: yasakoyucunun ayrıca ve açıkça belirlemediği 
hiç bir eylem yargılama sırasında yorum yoluyla suç kapsamına alınamaz. Öylece han-
gi eylemlerin suç oluşturduğu , ilgililer için yargılamanın sonucuna bağlı bir sürpriz 
olmaktan çıkar; önceden kestirilebilir bir nitelik taşır.

Araştır 3

Çocuklarla yetişkinler arasında ayrım gözetilmesi ve çocuklar lehine pozitif 
ayrımcılığa gidilmesi adalet düşüncesine sıkı sıkıya bağlıdır. Daha önceki 
ünitelerde de değinildiği gibi adalet, her zaman aritmetik bir eşitliği ifade 
etmez; dağıtıcı adalette olduğu gibi geometrik bir eşitliği de dile getirebilir. İşte 
kişilerin sahip olduğu özellikler, içinde bulundukları koşullar, ihtiyaçları, yetenek-
leri, imkânlarının farklılığının gözetilmesi ve ayrı varlık koşullarına sahip olanlara 
ayrı hukuki düzenleme yapılması, yetişkinlerin dünyasından ayrı varlık koşulları 
ile belirlenmiş çocuk olma durumunun gereklerini gözetmeyi ve pozitif ayrımcılık 
yapmayı ahlaki bir zorunluluk haline getirir.
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Bölüm 6
Yargı Etiği – I: Yargı Etiğinin Temelleri İle Hâkim ve 

Cumhuriyet Savcısı Meslek Etiği
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Anahtar Sözcükler: • Yargı Etiği  • Hâkim   • Cumhuriyet Savcısı   • Bağımsızlık   • Tarafsızlık   
• Dürüstlük • Mesleğe Yaraşırlık   • Eşitlik   • Ehliyet ve Özen

1 Yargı Etiğinin Temelleri
1 Yargı etiğinin temelleri ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarının tâbi oldukları etik kuralları 

açıklayabilme
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Adalet Meslek Etiği

GİRİŞ
Esasen adalet meslek etiğinin genel ilkeleri bütün 

yargı süreci unsurları için birdir Hâkim yargısal sü-
reçte oynağı rol için zorunlu olan bağımsızlık, taraf-
sızlık, dürüstlük, mesleğe yaraşırlık, eşitlik, ehliyet ve 
özenle hareket etmek gibi ödevler, Cumhuriyet sav-
cısı, avukat, yazı işleri müdürlüğü personeli ve bilir-
kişiler için de geçerlidir. Dahası alternatif uyuşmaz-
lık çözüm yollarının aktörleri de , yani arabulucu, 
hakem ve uzlaştırıcı da bu ödevlerin yükümlüsüdür. 
Farklılık işlev , etik ihlalin sonuçlarıve bağlam ile il-
gilidir. İşte bu ve izleyen ünitemizin ana fikri yargı 
sürecinde taraf dışı rol oynayan her aktörün etik yü-
kümlülüklerinin temeldeki birliğidir.

YARGI ETİĞİNİN TEMELLERİ

Yargısal ve Yargı Dışı Uyuşmazlık 
Çözüm Yolları ve Amaçları Bakımından

Kişiler arasında bir uyuşmazlık ortaya çıktığın-
da bunun çözüm ihtiyacı da kendisini gösterir. Bu 
uyuşmazlık ister özel hukuka (ticaret, borçlar, iş 
vb.) ister ceza hukuku bakımından suç teşkil eden 
bir fiile ilişkin olsun, kişinin kendi hakkını bizzat 
kendisinin elde etmesi (veya suçun karşılığı olan 
cezayı vermesi) yasaktır. Hakkını korumak isteyen 
kişinin başvuracağı yol, kural olarak dava açmak 
yoluyla Devlet mahkemesine başvurmaktır. Diğer 
yandan bir fiil Türk Ceza Kanunu bakımından 
suç teşkil ettiği takdirde, kamu adına görev yapan 
Cumhuriyet savcısı da re’sen (görevi gereği) hareke-
te geçip bir ceza davasının açılmasını sağlayabilir. 

Bu anlamda “dava” kavramıyla, dar ve teknik anlam-
da mahkemeye başvuruyu anlarız. Bu başvuru üzerine 
gerçekleşen yargılama faaliyeti, özünde ister özel hukuk-
tan ister ceza hukukundan doğsun, bir uyuşmazlığın akla 
uygun (rasyonel) çözümünü hedefler. Bununla birlikte, 
dünden bugüne, yargılama hukukunun amacı, gerçeğe 
ulaşmak, adaleti ve bu sayede bireysel hakların korunma-
sını sağlamak şeklinde tarif edilmektedir.  

Bahsettiğimiz bu amaçların her biri, tek başına 
hassas birer mesele teşkil eder. Mesele ilk başta, bu 
amaçların hayatta yeknesak bir karşılığının olma-
masından kaynaklıdır. Bir taraf için adil olan diğer 
taraf için olmayabilir, gerçeklik algısı ise kişiden 
kişiye değişebileceği gibi, teknolojik bir gelişme 
dahi somut bir yargılamanın seyrini veya sonucu-
nu etkileyebilir. Bu yüzden yargılama hukukuna 
ilişkin pozitif düzenlemelerimiz (Ceza Muhakeme-
si Kanunu veya Hukuk Muhakemeleri Kanunu) 
objektif olarak mahkemenin, hâkimlerin, Cumhu-
riyet savcılarının, avukatların ve nihayet tarafların 
uyacağı bir takım objektif ve şeklî kurallar ortaya 
koyar. Bu kurallar sayesinde yargısal hatalar en aza 
indirilmeye ve nihayetinde mahkeme tarafından 
ulaşılan sonucun, somut yaşam olayına (maddi 
gerçeğe) uygunluğu sağlanmaya çalışılır. 

Ne var ki bir maddi hukuk kuralı hangi sonucu 
öngörürse öngörsün, bir usul (yargılama) hukuku 
kuralı hangi işlemde bulunmaya yönlendirirse yön-
lendirsin, bu kuralların nasıl uygulandığı, kurallar 
ile öngörülen amaca ulaşılıp ulaşılamadığı, yargıla-
ma faaliyetinde görev yapan kişilerin vicdanına ve 
ahlâkına, hatta insafına bağlıdır. 

Olası sonuçlar açıktır: Önceki ünitelerde te-
mellerini gördüğümüz etik ilkelerin bilincindeki 
hâkimlerin, Cumhuriyet savcılarının, avukatların, 
noterlerin, bilirkişilerin olduğu bir yapıda, mesele, 
pozitif hukuk metinlerinin somut yaşam olayına 
uygulanmasından ibarettir. Bu yapı hatasız çalışmak 
gibi bir güvencesi yoktur. Ancak en azından, özel 
olarak bu hizmetin muhataplarının, genelde ise ka-
munun yargıya güven duygusu korunur. Tam da bu 
sebeple başta hâkim ve Cumhuriyet savcıları olmak 
üzere, bir yargısal süreç içinde görev alan kişilere iliş-
kin etik kurallar özel bir yer ve öneme sahiptir.

Yargı ve mensuplarına ilişkin etik kurallar, ge-
leneksel olarak Devlet mahkemelerinde görev alan 
hâkim, Cumhuriyet savcısı, avukat, yazı işleri mü-
dürlüğü personeli esas alınarak tartışılagelmiştir. Ne 
var ki 21. Yüzyıla geldiğimizde uyuşmazlık çözümü 
salt Devlet mahkemelerinin tekelinde bir vakıa ol-
maktan çıkmıştır. İşte burada alternatif uyuşmazlık 
çözüm yollarından bahsederiz. Alternatif uyuşmazlık 
çözümleri, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebi-
lecekleri hâllerde, Devlet mahkemesine başvurmadan, 
aralarındaki meseleyi, bağımsız bir üçüncü kişinin ka-
tılımı, gözetimi ve katkısıyla kendi aralarında, bizzat 
kendilerinin çözebilecekleri yöntemlerin genel karşı-
lığıdır. Burada uyuşmazlık özel hukuka (örneğin bir 

“Dava” kavramıyla, dar ve teknik anlamda 
mahkemeye başvuruyu anlarız. Bu başvu-
ru üzerine gerçekleşen yargılama faaliyeti, 
özünde ister özel hukuktan ister ceza hu-
kukundan doğsun, bir uyuşmazlığın akla 
uygun (rasyonel) çözümünü hedefler.
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alacak – verecek ilişkisine) karşılık gelebileceği gibi, 
Ceza hukukunun izin verdiği ölçüde bir hakaret veya 
basit bir yaralamadan da kaynaklanabilir. Türk hu-
kuku bakımından bu yolların en önemlileri, hukuk 
uyuşmazlıkları bakımından arabuluculuk, uzlaştırma-
ya tâbi suçlar bakımından ise uzlaşma kurumlarıdır. 

Bahsettiğimiz alternatif uyuşmazlık yöntemleri 
çeşitli yabancı ülke hukuklarında olduğu gibi Türk 
hukukunda da giderek daha etkin, daha yaygın bir 
uygulama alanına sahip olmaktadır. Bu yüzden 
yargı etiğini, bunlardan bağımsız şekilde ele almak 
ve değerlendirmek eksiklik yaratacaktır. 

Esasen adalet meslek (veya hukuk) etiğinin genel 
ilkeleri birdir. Takip eden iki ünitemizde görecek ol-
duğumuz üzere bunlar, bağımsızlık, tarafsızlık, dü-
rüstlük, mesleğe yaraşırlık, eşitlik, ehliyet ve özenle 
hareket etmektir. Kanımızca etik davranmak bakı-
mından bu ilkeler bir arada (kümülatif ) anlam taşır; 
pek çok durumda birbirini tamamlar. Bu bakımdan 
etik ilkeler arasında kural olarak bir hiyerarşi bulun-
duğunu ifade etmek çok doğru olmaz. 

Ancak, bir ilkeye aykırı hareket edilmesinin ya-
ratacağı olumsuz sonuç yek diğerinden ağır olabilir. 
Örneğin, bir hâkim veya avukat, etki altında kalıp 
bağımsız şekilde hareket etmediği takdirde, onun 
özel hayatında ne şekilde hareket ettiğinin veya ne 
kadar mesleğe yaraşır göründüğünün, hatta avu-
katlık mesleği özelinde reklam yasağına aykırı dav-
ranıp davranmadığının çok da bir önemi yoktur. 
Yine de ne olursa olsun, ister bir hâkimden ister 
uzlaştırıcıdan yahut icra ve iflâs memurundan söz 
edelim, etik davranış, sadece ve sadece tüm etik ku-
rallara uygun şekilde davranılması hâlinde vardır. 

Bununla birlikte, yürütülen faaliyetin niteliği, 
bazı meslek mensupları bakımından belli bazı ilke-
lerin diğerine göre ön plâna çıkmasına yol açmak-
tadır. Örneğin, bir Cumhuriyet savcısı bakımından 
reklâm yasağının uygulamada çok da ciddi bir kar-

şılığı yoktur. Ancak aynı durumu bir avukat, ara-
bulucu veya bilirkişi bakımından farklı düşünmek 
gerekir. Aynı şekilde bir hâkimin davanın olası so-
nucunu taahhüt etmesi, mesleğin niteliği gereği za-
ten tartışma dışı bir konudur. Bununla birlikte bir 
avukatın davanın olası sonucunu taahhüt edeme-
yeceği, bir diğer söyleyişle bu davayı kazanacağına 
dair müvekkiline garanti veremeyeceği, avukatlık 
mesleğine ilişkin bir etik kural olarak kendisine po-
zitif metinlerde yer bulabilmiştir. 

Bu bakış açısıyla ünitemizde, esasen hâkim ve 
Cumhuriyet savcıları bakımından geçerli etik ku-
rallara yer vereceğiz. Bu kurallar, yargısal faaliyette 
veya alternatif uyuşmazlık çözümlerinde görev alan 
kişiler (süjeler) bakımından da bir temel meydana 
getirmektedir. 

Ulusal ve Uluslararası Metinler 
Bakımından

Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının tâbi olduk-
ları etik kurallara yer veren bir metin Türk huku-
ku özelinde yakın tarihlere kadar mevcut değildir. 
Aslında başta T.C. Anayasası olmak üzere, çeşitli 
pozitif düzenlemelerimizin, özellikle Hâkimler ve 
Savcılar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
veya Ceza Muhakemesi Kanunu, hâkimin bağım-
sızlığı ve tarafsızlığına ilişkin hükümleri barındır-
maktadır. Kaldı ki Hâkimler ve Savcılar Kurulu-
nun (HSK) konuya ilişkin kararları da yol gösterici 
nitelikte olmuştur. Ne var ki, bu düzenlemelerin, 
etik kuralları içeren genel geçer bir metnin eksikli-
ğini tek başına giderebileceğini ifade etmek müm-
kün olamamıştır. 

Nihayetinde bu boşluk, 2000’li yılların orta-
sından beri, yargı etiği konusunda uluslararası bir 
temel metin olan, “Bangalor Yargısal Davranış 
İlkeleri (BYDİ)”nin HSK tarafından, meslek 
mensuplarına tavsiye edilmesiyle bir diğer söyle-
yişle gayri resmî şekilde doldurulmaya çalışılmış-
tır. Bangalor Yargısal Davranış İlkeleri, Birleşmiş 
Milletler bünyesinde oluşturulan bir grup tarafın-
dan yürütülen çalışmalar sonucunda 2001 yılında 
Hindistan’ın Bangalor kentinde kabul edilmiş, 
bunu takiben 2002 yılında, çeşitli ülkeleri temsil 
eden hâkimlerin katıldığı ve Lahey’de düzenlenen 
toplantıda yapılan değişikliklerle son halini almış-
tır. Bu metin, pek çok ülkede yargısal etiğe ilişkin 
olarak yapılan düzenlemelere veya tavsiyelere te-
mel teşkil etmiştir, bugün de aynı etkisini devam 

Alternatif uyuşmazlık çözümleri, tarafların 
üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri 
hâllerde, Devlet mahkemesine başvurmadan, 
aralarındaki meseleyi, bağımsız bir üçüncü 
kişinin katılımı, gözetimi ve katkısıyla kendi 
aralarında, bizzat kendilerinin çözebilecekleri 
yöntemlerin genel karşılığıdır.
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ettirmektedir. Nihayetinde Türkiye özelinde de 
Hakimler ve Savcılar Kurulu (o zamanki adlandı-
rılışıyla Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu), 27 
Haziran 2006 tarih ve 315 sayılı Kararıyla bu met-
nin dikkate alınmasını Türk hâkim ve Cumhuriyet 
savcılarına tavsiye etmiştir.  

Aslında yargı etiğine ilişkin uluslararası metinler, 
salt Bangalor Yargısal Davranış İlkeleri ile sınırlı de-
ğildir. Örneğin, BM’in 1985’te Milan’da düzenlediği 
konferansta kabul edilen ve yirmi maddeden oluşan 
Yargı Bağımsızlığı Hakkında Temel İlkeler, Ulus-
lararası Hâkimler Birliği (International Association of 
Judges) tarafından 1999 yılında, 42 ülkeden hâkim 
örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı Tayvan’daki 
toplantı sonunda kabul edilen ve on beş maddeden 
oluşan Evrensel Hâkimler Şartı, Avrupa Konseyi-
nin 1997 ve 1998 yıllarında organize ettiği toplan-
tılar sonunda kabul ve ilan edilen yirmi sekiz mad-
delik Hâkimlerin Statüsüne İlişkin Avrupa Şartı 
ve son olarak Budapeşte İlkeleri olarak da bilinen ve 
savcıların yargı mekanizması içerisindeki yerine ve 
uymaları gereken etik ilkelere işaret eden Savcılar 
İçin Etik ve Davranış Biçimlerine İlişkin Avrupa 
Esasları bu çerçevede sayılabilir. 

Nihayet Türkiye özelinde 2017 yılında, Yargı-
tay Başkanlar Kurulunun önerisi üzerine Yargıtay 
Büyük Genel Kurulu tarafından Yargıtay Yargı 
Etiği Kuralları kabul edilmiştir. Bu kurallar ile 
Yargıtay üyeleri ile tetkik hâkimlerinin etik dav-
ranış standartlarını oluşturarak onlara rehberlik 
sunmak, yasama ve yürütme mensupları ile avu-
katların ve toplumun yargıyı daha iyi anlamalarına 
ve yargıya destek olmalarına yardımcı olmak, etik 
ilkelere uymanın öncelikle hâkimlere düşen asli 
bir sorumluluk olduğu gerçeğini göz ardı etmeden 
hâkimler üzerinde bağlayıcı mesleki davranış ku-
rallarını tamamlamak amaçlanmaktadır. Yargı Etiği 
Kurallarının “Başlangıç” kısmında, söz konusu ku-
ralların Bangalor Yargı Etiği İlkeleri ve Yorumu göz 
önünde tutularak hazırlandığı ifade edilmektedir. 
Yargıtay Yargı Etiği Kurallarının aslî muhatabı her 
ne kadar Yargıtay üyeleri ve tetkik hâkimleri olsa da 
bu kuralların ilk derece ve istinaf mahkemelerinde 
görev yapan hâkimler ve Cumhuriyet savcıları tara-
fından da yol gösterici olacağı açıktır. 

Gene, Budapeşte İlkeleri başta olmak üze-
re bir dizi uluslararası belgede dile getirilen ilke-
lere de  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Yargıtay’da görevli 
tüm Yargıtay Cumhuriyet savcıları için geçerli ol-

mak üzere Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik 
Davranış İlkeleri adı altında 2017’de kabul edilen 
belgede yer verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet 
Savcıları Etik Davranış İlkeleri 3. maddesinde 
“İşbu İlkeler, Yargıtay Yargı Etiği İlkelerine uygun 
olarak yorumlanır” demekle Yargıtay Yargı Etiği 
Kuralları ile organik bir bağ da  olmaktadır.

Buna karşılık, yargı sürecinde veya alternatif 
uyuşmazlık çözüm yollarında bir şekilde görev ya-
pan, avukat, bilirkişi, noter, arabulucu ve uzlaştırı-
cılar bakımından ise durum farklıdır. Bunların her 
birine yönelik etik ilkeler, ilgili kişilerin tâbi olduğu 
Kanun veya Yönetmeliklerde yahut meslek örgüt-
leri tarafından yayımlanan kurallarda belirtilmek-
tedir. Bunlara ilişkin açıklamalarımızı bir sonraki 
ünitemizde bulacaksınız.   

Nihayet ünitemizde takip eden alt başlıklarda, 
hâkim ve Cumhuriyet savcıları bakımından geçer-
li etik ilkeleri yukarıda sözünü ettiğimiz Etik Ku-
rallar ve Türk hukukundaki çeşitli düzenleme ve 
uygulamalar çerçevesinde konuyu somutlaştırarak 
sizlere sunmaya çalışacağız. Meselenin somutlaştı-
rılmasında yargılama hukukuna egemen olan temel 
hak ve ilkeler de ayrı bir öneme sahiptir.    

Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Etiği

Bağımsızlık
 

Genel Olarak Bağımsızlık ve Tarafsızlıktan 
Farkı

Bağımsızlık ve tarafsızlık, genellikle bir arada 
anılan ve birlikte kullanılan iki kavramdır. Ancak 
bu ilkelerin içerikleri birbirinden farklıdır. Bağım-
sızlık, görevin herhangi bir etki altında kalmadan, 
bir kişi, kurum veya organdan emir almadan, yasa-
manın, yürütme erkinin ve diğer dış etkilerin bas-
kısı altında kalmadan yerine getiril(ebil)mesi anla-
mına gelir. Buna karşılık, biraz aşağıda göreceğimiz 
tarafsızlık ise, özünde, yan tutmamak, uyuşmazlı-
ğın taraflarından birini yek diğerinden ayırmamak 
veya kayırmamak anlamına gelir. 

Her ne olursa olsun bir hâkimin bağımsız ol-
ması, onun tarafsız şekilde davranabilmesinin ön 
şartıdır. Aynı şekilde, bir hâkimin (veya Cumhuri-
yet savcısının) bağımsız davranmadığı bir yapıda, 
takip eden başlıklar altında göreceğiniz diğer etik 
kurallar da tek başına bir anlam taşımamaktadır. 
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Hâkim ve Cumhuriyet Savcısının 
Bağımsız Olmasının Anlamı

Gerek BYD İlkelerinin gerek Yargıtay Yargı Etiği 
Kurallarının yer verdiği birinci ilke bağımsızlıktır. 
Buna göre yargı bağımsızlığı, hukuk devletinin ön 
koşulu ve âdil yargılanmanın temel güvencesidir. 
Bundan dolayı hâkim, hem bireysel hem kurumsal 
yönleriyle yargı bağımsızlığını örnek biçimde tem-
sil etmeli, onu yüceltmeli ve muhafaza etmelidir.

Somut olarak hâkim (ve Cumhuriyet savcısı) gö-
revini, doğrudan veya dolaylı her hangi bir sebeple 
veya her hangi bir yerden gelen müdahale, tehdit, 
baskı, teşvik ve tüm dış etkilerden uzak şekilde yeri-
ne getirmelidir. Bun göre hâkim, önündeki bir dava-
ya ilişkin olarak, kararı etkilemeye yönelik her türlü 
girişimi reddeder; aile, sosyal veya diğer ilişkilerinin, 
yargısal davranış ve muhakemesini uygunsuz biçim-
de etkilemesine asla izin veremez. 

Hâkim, yasama ve yürütme erkleriyle uygun-
suz ilişkilerden ve bu organların etkisinden uzakta 
kalmalı; aynı zamanda, makul bir kişinin gözünde, 
bu türden ilişki ve etkilerden uzak olduğunu gös-
termelidir. Bu noktada bağımsızlık konusu içeriği 
itibariyle hâkimlerden ziyade Cumhuriyet savcıları 
bakımından bir mesele teşkil edebilmekte ve zaman 
zaman bazı tartışmaların konusunu oluşturabilmek-
tedir. Çünkü, hâkimlerden farklı olarak Cumhuriyet 
savcıları, yürütme içinde olup kamu adına hareket 
etmektedirler. Ancak, bu durum dahi savcıların gö-
revlerini yerine getirirken bağımsız hareket edeme-
yecekleri anlamına gelmemektedir (Özar, 2014).   

Nitekim hakim (ve Cumhuriyet savcısı), genel-
de toplumdan, özelde ise karar vermek zorunda 
olduğu ihtilâfın taraflarından bağımsızdır. Öyle 
ki Hâkim, kamuoyu tepkisini yatıştırmak, eleşti-
rilerin önüne geçmek veya uygunsuz çıkarları ger-
çekleştirmek üzere hukuktan sapmaz. 

Hatta hâkim, yargısal görevlerini yerine getirir-
ken tek başına karar vermek zorunda olduğu husus-
larda diğer yargıçlardan da bağımsızdır. Hâkimin, 
ağır ceza, istinaf veya Yargıtay gibi bir toplu mah-
kemede görev yaptığını varsayalım. Hâkimin ince-
leme sonucu ulaştığı kanaat çoğunluk görüşünden 
farklı ise hâkim bu çoğunluğun kararına uymak zo-
runda değildir. Gerekirse kendi kanaatini yazacağı 
bir karşı oy ile bildirebilir. 

Şurası önemlidir ki hâkim, yasama ve yürütme 
organlarının etkisi ve bu organlarla uygun olmayan 
ilişkilerden  fiilen uzak olmakla kalmayıp aynı za-

manda böyle olduğu izlenimini de uyandırmalıdır. 
Öyle ki uyuşmazlığın tarafları, görevin bağımsız şe-
kilde yerine getirildiğine ikna olmalıdır. 

Ne olursa olsun hâkim ve savcılar, yargı bağım-
sızlığını sürdürmede esas olan yargıya yönelik ka-
musal güveni güçlendirmek amacıyla yargı etiği ile 
ilgili yüksek standartlar sergilemeli ve bunları iler-
letmelidir.

Ancak bu noktada mesele hâkim veya Cumhu-
riyet savcısının bağımsızlığını koruması kadar, bun-
ların dıştan gelebilecek ve bağımsızlığını olumsuz 
yönde etkileyebilecek etkilerden korunmasıyla da ilgili-
dir. Bahsettiğimiz bu konu, hukukumuzda hâkimin 
bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı bağlamında ele 
alınmaktadır. Buna ilişkin düzenlemeler hem T.C. 
Anayasasında hem Hâkimler ve Savcılar Kanunu-
nun çeşitli hükümlerinde yer almaktadır: 

•	 Her	 şeyden	 önce	 yargılama	 yetkisi,	 Türk 
Milleti adına bağımsız mahkemelerce kulla-
nılır (Türkiye Cumhuriyeti Anasası madde 
9). Kaldı ki hiçbir organ, makam, merci 
veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat 
veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve 
telkinde bulunamaz. Hâkimler, görevlerin-
de bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve 
hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine 
göre hüküm verirler (Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası m. 138; HSK m. 4).

•	 Görülmekte	olan	bir	dâva	hakkında	yasama	
organınca yargı yetkisinin kullanılması ile 
ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz ve 
herhangi bir beyanda bulunulamaz (Türki-
ye Cumhuriyeti Anayasası. m. 138, f. 3)

•	 Hâkimler,	Anayasa’da	belirtilen	dışında	genel	
ve özel hiçbir görev alamazlar. Örneğin siya-
si partiye üye olamazlar; iflâs idare memuru 
veya hakem olarak görev alamazlar; ancak 
resmî bir öğretim kurumunda (üniversitede) 
ders verebilirler. (Türkiye Cumhuriyeti Ana-
yasası m. 140, f. 5, HSK m. 48, f. 3).

Bağımsızlığın korunması (hâkimlik teminatı) 
hâkimlerin (ve Cumhuriyet savcılarının) görevlerini 
bağımsız şekilde yerine getirebilmelerinin garantisidir. 
Bu bağlamda aşağıdaki hususlar ön plâna çıkmaktadır: 

•	 Hâkimlerin	bütün	özlük	işleri,	mahkemelerin	
bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına 
göre Kanunla düzenlenir (Türkiye Cumhuri-
yeti Anayasası m. 140/III, HSK m. 1).
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•	 Hâkimler	ve	savcılar	azlolunamazlar.	
•	 Hâkimler,	yaş	haddi	ve	maluliyet	hali	dışın-

da kendileri istemedikçe 65 yaşından önce 
emekliye sevk edilemezler (Türkiye Cum-
huriyeti Anayasası m. 139, I ve m. 140, IV; 
HSK m. 44).

•	 Hâkimler,	kadronun	daraltılması	veya	kal-
dırılması sebeplerine dayansa bile; aylık, 
ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun 
kılınamazlar (Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sası m. 139, I; HSK m. 44-45). 

•	 Bir	 hâkim	 isteği	 dışında	 savcılık	 sınıfına	
nakledilemeyeceği gibi bunun tersi de söz 
konusu değildir. 

•	 Hâkimlerin atama, terfi, disiplin, yer de-
ğiştirme gibi bütün özlük işleri hakkında 
karar verme yetkisi; yasama, yürütme ve 
hatta yargı organlarından bağımsız olan 
Hâkimler ve Savcılar Kuruluna aittir (Tür-
kiye Cumhuriyeti Anayasası m. 159).

Tarafsızlık

Tarafsız Kalmanın Anlamı
Tarafsızlık, yargısal görevin taraf tutmadan, 

taraflardan birini kayırmadan veya ayırmadan, ön 
yargılı davranmadan, bir inanç veya tercihin olum-
lu veya olumsuz etkisi altında kalmadan, saydıkla-
rımıza dair şüphe yaratacak herhangi bir hareket-
ten arındırılarak yürütülmesi anlamına gelir.

BYDİ ve Yargıtay Yargı Etiği Kuralları; tarafsız-
lığın, yargı görevinin tam ve doğru şekilde yerine 
getirilmesinin  esası olduğuna vurgu yapmaktadır. 
Burada kararın tarafsız şekilde alınması kadar, o ka-
rara götüren süreçte ne denli tarafsız hareket edildi-
ği de önem taşımaktadır.

Bu bağlamda hâkim ve Cumhuriyet savcısı, 
tarafsızlık açısından kamuoyu, hukuk mesleği ve 
dâva taraflarının güvenini sağlayacak ve artıracak 
davranışlar içerisinde olunmalıdır. 

Cumhuriyet savcısının konumu, bağımsızlık 
bakımından olduğu gibi tarafsızlık özelinde de bir 
mesele teşkil etmektedir. Çünkü Cumhuriyet savcısı 
kamu adına taraftır. Ancak, Cumhuriyet savcısının 
kamu adına taraf olması ayrı şey, onun görevini ta-
rafsız şekilde yürütecek olması başka şeydir. Ulusla-
rarası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü’nün “Savcılık 
Bürosu” başlıklı m. 42, f. 7 hükümleri uyarınca, “(s)

avcı ve yardımcıları, tarafsızlıklarına ilişkin herhan-
gi bir sebeple haklı şüphe duyulabilecek hiçbir işte yer 
alamazlar” (Şen, 2016) . Aşağıda göreceğimiz üzere 
yargılama kanunlarımızda davaya bakmaktan yasak-
lılık ve ret müesseseleri hâkimler esas alınarak düzen-
lenmiştir. Ancak Cumhuriyet savcısı da bu müesse-
seden müstesna değildir. CMK m. 170, f. 5 hükmü, 
Cumhuriyet savcısının tarafsız davranma yükümlü-
lüğünü, “iddianamenin sonuç kısmında, şüphelinin 
sadece aleyhine olan hususlar değil, lehine olan husus-
lar da ileri sürülür” düzenlemesiyle vurgulamaktadır. 
Tam da bu sebeple takip eden alt başlıklar çerçeve-
sinde dile getireceğimiz hâkimlerin davaya bakmak-
tan yasaklı olması ve reddini, Cumhuriyet savcıları 
bakımından da kabul etmemiz gerekir. 

Hâkim, duruşma ve karar aşamalarında, kendi-
sini yargılamadan zorunlu olarak el çektirecek ola-
sılıkları makul ölçüler içerisinde asgarîye indirecek 
şekilde hareket etmelidir. Hâkim, önündeki bir dâva 
veya önüne gelme ihtimâli olan bir kişi veya konu 
hakkında, bilerek ve isteyerek; yargılama aşamasının 
sonuçlarını veya sürecin adil yargılanma hakkına uy-
gun bir şekilde yürütülmesini etkileyecek veya zayıf-
latacak hiçbir yorumda bulunmamalıdır. 

Öte yandan tarafsızlık, şu noktalarda somutlaşır: 
•	 Davanın	taraflarına	veya	vekillerine	beyan-

larını hukuka uygun ve eşit olarak açıklama 
hakkı tanımak,

•	 Kanunun	 izin	 verdiği	 haller	 hariç	 olmak	
üzere, mevcut veya müstakbel bir davanın 
esası veya esasını etkileyen usulleri hakkın-
da taraflarla iletişim kurmamak, 

•	 Mahkemede	veya	mahkeme	dışında,	yargı	ve	
hâkim tarafsızlığı açısından kamuoyu, yargı 
mensupları ve dava taraflarının güvenini sağ-
layacak ve artıracak davranışlar sergilemek,

•	 Davaların	duruşma,	karar,	 temyiz	veya	di-
ğer işlem aşamalarında, kendisini yargıla-
madan zorunlu olarak el çektirecek olayları 
makul ölçüler çerçevesinde asgariye indi-
recek şekilde hareket etmek, kendisinin ve 
ailesinin kişisel veya ekonomik faaliyetlerini 
bu doğrultuda düzenlemek,

•	 Önündeki	veya	önüne	gelmesi	muhtemel	bir	
dava hakkında, bilerek ve isteyerek, yargılama 
aşamasının sonuçlarını veya surecin açık biçim-
de adil olma niteliğini makul ölçüler çerçeve-
sinde etkileyecek veya zayıflatacak aleni veya 
zımni herhangi bir yorumda bulunmamak. 
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Hâkim ve Cumhuriyet savcısı, tarafsız olarak 
karar veremeyeceği yahut işlem yapamayacağı bir 
durumda veya makul bir kişinin gözünde böyle 
bir izlenimin doğabileceği bir durumda, yargılama 
hangi aşamada olursa olsun davadan çekilmelidir.

Somut Olarak Hâkim Ve Cumhuriyet 
Savcılarının Görev Almaktan Yasaklı 
Olmaları ve Reddi

Hâkimin tarafsız davranması gerektiğine ilişkin 
ilke aslında son derece açıktır: Bu süjeler söz konu-
su ilkenin gerektirdiği şekilde hareket edecek, ede-
meyeceklerine dair tereddüt yaşadıkları takdirde ise 
görevden (somut dosyaya bakmaktan) çekilecek-
lerdir. Bununla birlikte, hâkim tarafsızlığına halel 
getirebilecek somut durumun varlığından haber-
dar olamayabilir yahut durumun farkında olmak-
la birlikte, yine de tarafsız kalabileceğine inanıyor 
olabilir. İşte böyle bir duruma karşı yargılamanın 
taraflarını korumak adına hâkimin görev almak-
tan yasaklılığı ve reddi müesseseleri düzenlenmiştir 
(HMK m. 34 vd.; CMK m. 22 vd.) 

Yasaklılık ve ret, hâkimler içindir; bir mahke-
menin görev yapma imkânını ortadan kaldıracak 
şekilde yapılan ret talepleri dinlenmez. 

Hâkimin yasaklı olduğu hâllerde, hâkimin 
dâvada objektif olamayacağına dair bir kesin kanı 
vardır. Bu sebeple de bu hâllerde hâkimin dâvaya 
bakamayacağı (onun tarafsız davranamayacağı) 
esastır ve bu konuda kendisinin veya dâvanın taraf-
larının herhangi bir seçim hakkı yoktur. 

Hâkimin dâvaya bakmasının yasak olduğu ve 
sınırlı sayma niteliğindeki haller şunlardır:

•	 Hâkimin,	 kendisine	 ait	 olan	 veya	doğrudan	
veya dolayısıyla ilgili bulunduğu dâvalar: 
Kendisine ait dâvadan kastedilen, hâkimin 
dâvanın tarafı olmasıdır. Aynı şekilde ceza 
mahkemesi hâkimi de suçtan zarar gör-
müşse o davaya bakamaz. Doğrudan veya 
dolaylı olarak ilgili bulunma ise o dâvanın 
sonucundan etkilenecek durumda olma 
hâlidir. Örneğin, hâkim davalının kefili ise, 
durum bu şekildedir. 

•	 Hâkimin	evlilik	bağı	kalkmış	olsa	bile	eşinin	
dâvası

•	 Hâkimin	kendisinin,	 eşinin,	altsoy	veya	üst-
soyunun dâvası veya hâkimle evlatlık ilişkisi 
bulunanın dâvası

•	 Hâkimin	 yakın	 akrabalarının	 dâvası:	 Hu-
kuk mahkemesi hâkimi, üçüncü derece 
dâhil olmak üzere, kan ve kendisini oluştu-
ran evlilik bağı kalksa dahi kayın hısımlığı 
bulunanların dâvasına bakamaz (m. 34 1/. 
Örneğin, amca, dayı, hala, teyze ve yeğe-
ninin dâvasına bakması yasaktır. Bu yasak 
ceza mahkemesi hâkimleri için ikinci dere-
ceye kadar akrabalık (örneğin şüpheli, sanık 
veya mağdurun hâkimin kardeşi olması) ile 
sınırlandırılmıştır. 

•	 Hâkimin	nişanlısının	dâvası
•	 Hâkimin	 tarafın	vekili,	vasisi,	kayyımı	veya	

yasal danışmanı olması
•	 Ceza	mahkemesi	hâkimleri	özelinde,	aynı	da-

vada Cumhuriyet savcılığı, adli kolluk görevi, 
şüpheli veya sanık müdafiliği veya mağdur vekil-
liği yapmış olmak veya aynı davada tanık yahut 
bilirkişi sıfatıyla dinlenmiş olmak, hâkimin gö-
rev yapamayacağı haller arasındadır. 

Yasaklı olduğu haller dışında, hâkimin taraf-
sızlığını şüpheye düşüren hallerin varlığı hâlinde 
hâkimin reddi mümkündür (HMK m. 36 vd.; 
CMK m. 24 vd.). Ceza Muhakemesi Kanunu taraf-
sızlığı şüpheye düşüren hâllerde hâkimin reddedile-
bileceğini ifade etmekle yetinmiştir.  Buna karşılık 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ise özel bazı sebeple-
ri örnek olarak saymıştır. Kısaca değinecek olursak:

•	 Hâkimin	bir	davada	bir	tarafa	öğüt	vermesi	
veya yol göstermesi : Örneğin, asıl alacağı için 
dava açmış olan tarafa, işlemiş faizi de talep 
edebileceğini hatırlatması.

•	 Hâkimin	 kanunen	 gerekmediği	 hâlde	 dava	
hakkındaki görüşünü açıklaması : Örneğin, 
davacıya davayı kazanma imkânının bulun-
madığını ifade etmesi. Ancak bu ve önceki 
sebep bakımından hâkimin tarafları sulha 
veya arabuluculuk yoluna teşvik etmesi, 
hâkim için hem yetki hem bir görevdir. Bu 
yüzden bir ret sebebi oluşturmaz.  

•	 Hâkimin;	 tanık,	 bilirkişi,	 hakem	 yahut	
hâkim sıfatıyla dinlenmiş ve hareket etmiş ol-
ması : Ceza muhakemesinden farklı olarak, 
hukuk mahkemesi hâkiminin bu sıfatlarla 
yargılamada dinlenilmiş veya görev almış 
olması bir yasaklılık değil, ret sebebidir. Ör-
neğin, hâkim ilk derece mahkemesi hâkimi 
sıfatıyla hüküm verdikten kısa bir süre son-
ra bölge adliye mahkemesine üye olarak ta-
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yin edilmiş olduğunu düşünelim, hâkimin 
daha evvel verdiği hüküm istinaf yoluna 
başvurulduğu ve bu hâkimin önüne geldi-
ği takdirde, hâkimin kendi verdiği hükmü 
denetlemesi ister istemez onun tarafsızlığı 
bakımından şüphe yaratacaktır. 

•	 Davanın	 dördüncü	 derece	 kadar	 yansoy	 hı-
sımlarına ait olması: Üçüncü derece akra-
balık bir yasaklılık sebebiyken, kuzen gibi 
dördüncü dereceden akrabalık ilişkisini 
HMK bir ret sebebi olarak öngörmektedir. 

•	 Dava	esnasında	hâkimin	iki	taraftan	biriyle	
davası veya düşmanlık bulunması. 

Elbette bu sebepler salt örnek yoluyla göste-
rildiği için, benzer bazı sebepler de bu kapsamda 
değerlendirilebilir. Örneğin, hâkimin malî yardım 
görmesi, çocuğuna burs verilmesi, yakın arkadaş-
lık, daha uzak derecede akrabalık ve benzeri. 

Bu sebeplerin bulunması halinde taraflar hâkimi 
reddedebilirler veya bizzat hâkim, ret sebebinin bu-
lunduğu inancıyla tarafların reddetmesini bekleme-
den kendisi çekilebilir. Ancak ne olursa olsun burada 
meslek etiği, hâkimin bu sebeplerden birinin varlı-
ğına kanaat getirmesi hâlinde, olası bir ret talebini 
beklemeden kendisinin çekilmesini gerektirir.

Dürüstlük

Dürüstlüğün Anlamı
Hâkim veya Cumhuriyet savcısının meslekte 

yeterliği tek başına bir anlam taşımaz. Toplum ken-
di adına karar veren hâkimden veya harekete geçen 
Cumhuriyet savcısından iyi bir insan olmasını da 
bekler (İnceoğlu, 2012). 

Bir hâkim veya Cumhuriyet savcısının dürüst 
davranma yükümlülüğü hem yargısal işlemleri 
hem onun kişisel ilişkilerini, diğer yandan sözleri 
kadar davranışlarını da kapsar. 

Yargısal işlemler bakımından : Hâkim hatalı bir 
karar verebilir, Cumhuriyet savcısı iddianamesini 
hazırlarken bazı delilleri eksik toplamış olabilir. 
Bu hususlar kural olarak bir dürüstlük ilkesine ay-
kırı hareket edildiği anlamına gelmediği gibi, bir 
yaptırım sebebi de oluşturmaz. Mahkeme kararı 
aleyhine kanun yollarına başvurulabilir, Cumhuri-
yet savcısının iddianamesi geri çevrilebilir. Bunun-
la birlikte, duruşma tutanağında yer almayan bir 
hususa dayanarak karar vermek, bir ifadeyi bilerek 

tutanağa geçirmemek yahut söylenmemiş bir sözü 
söylenmiş gibi göstermek, dürüstlük ilkesinin açık 
ihlâli olur. 

Kişisel ilişkiler bakımından : Esasen dürüstlük 
kuralına, hukukî ilişkilerde uyulması gereken ge-
nel bir ilke olarak TMK m. 2’de yer verilmektedir. 
Buna göre herkes, haklarını kullanırken ve borçla-
rını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak 
zorundadır. 

Nihayetinde hâkim veya Cumhuriyet savcısı 
da herkes kadar bu kurala tâbidir. Ne var ki, bir 
hâkim veya Cumhuriyet savcısının girdiği kişisel 
ilişkilerde yadırganabilecek bir takım hareketlerde 
bulunması, daha en başta onun görev yaptığı yargı 
çevresinde bulunan kişiler nezdinde yargıya güveni 
sarsar. Bu sebeple yargı mensupları kişisel ilişkiler-
deki söz ve davranışlarının bu tür sonuçları doğura-
bileceği bilinciyle hareket etmelidirler. Sıradan bir 
yurttaş tarafından yapıldığında belki de üzerinde 
fazla durulmayacak bir eylem, bir hâkim tarafından 
gerçekleştirildiğinde tepki doğurabilir. 

Şüphesiz burada adaletin gerçekleştirilmesi ka-
dar, gerçekleştirildiğinin görülmesi de son derece 
önemlidir. Bu çerçevede hâkim veya Cumhuriyet 
savcısı tüm faaliyetlerinde, hukukun üstünlüğüne 
saygılı olduğunu göstermeli, yargının dürüstlüğü-
ne ve bağımsızlığına halkın güvenini yükseltecek 
biçimde davranmalıdır.

Menfaat Sağlama Yasağı
Dürüstlüğe ilişkin en önemli hususlardan biri 

menfaat sağlama yasağıdır. Öte yandan bu yasak 
mesleğe yaraşır şekilde hareket edilmesi gereğiyle 
de doğrudan ilgilidir (bkz. Yargıtay Yargı Etiği İl-
keleri, Değer 4, özellikle 4.13). Menfaatin hâkimin 
kendisi veya bir başkası için sağlanması bakımın-
dan bir fark yoktur. Hâkim, bu yasağa uygun ha-
reket edilmesini hem kendisi hem yargı personeli 
bakımından gözetmelidir. 

Hâkimin, yargılama faaliyetine ilişkin olarak 
yaptığı, yapacağı veya yapmaktan kaçınması gere-
ken herhangi bir eylem veya işleme ilişkin olarak, 
kendisi veya aile fertleri, hediye, borç, ağırlama, 
yarar, ayrıcalık veya lütuf gibi bir menfaat talep et-
meyeceği gibi kabul de etmez. 

Aynı şekilde hâkim, yargı personelinin, yargıla-
ma faaliyetine ilişkin olarak yaptığı, yapacağı veya 
yapmaktan kaçınması gereken herhangi bir eylem 



120

Yargı Etiği – I: Yargı Etiğinin Temelleri İle Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Meslek Etiği

veya işleme ilişkin olarak, hediye, borç, ağırlama, 
yarar, ayrıcalık veya lütuf gibi bir menfaat talep et-
melerine ve kabul etmelerine izin vermez.

Hâkim hediye kabul etmez ancak; konuya iliş-
kin kuralları ve teamülü de gözeterek, taraflı hareket 
ettiği görüntüsüne yol açmayacak veya yargısal gö-
revlerin icrasında kendini etkileme izlenimi oluştur-
mayacak yüksek maddi değer taşımayan sembolik, 
hatıra kabilinden hediye, ödül ve benzeri şeyi alabi-
lir. Uluslararası protokol, nezaket, teamül veya ku-
rumsal nezaketin gerektirdiği hâllerde hediye kabulü 
bu kapsam dışındadır. Mevzuatta belirlenen değerin 
üzerindeki hediyeler kurum müzesinde saklanır. 

Öte yandan hâkim, beklentisi olduğu izlenimi 
verecek nitelikte hediye vermez.

Mesleğe Yaraşırlık
Yakışıksız ve yakışık almayan görüntüler 

içinde olmaktan kaçınma : Hâkim, hâkimden 
sâdır olan tüm etkinliklerde yakışıksız ve yakışık 
almayan görüntüler içerisinde olmaktan kaçınma-
lıdır. Bununla kastedilen, hâkimin tüm faaliyetle-
rinde, mesleğe yaraşmayacak şekilde davranmaktan 
ve görünmekten kaçınır. 

•	 Mesleğe	yaraşırlığın	ölçüsü,	makul	bir	kişi-
nin zihninde, dürüstlüğü, tarafsızlığı ve yet-
kinliği hakkında olumlu ya da olumsuz bir 
algının oluşup oluşmadığına göre belirlenir. 

Burada ister istemez, makul bir kişinin zihni 
ifadesi üzerinde durmak gerekir. Makul kişi, yaşa-
dığı topluma uyum sağlamış, bu toplumun fark-
lı, zaman zaman birbiri ile çatışan uçlarına mey-
letmeyen, onun ortalamasını, toplumun geneli 
bakımından kabul görür söz ve davranış biçimini 
temsil eden kişidir. Nitekim daha önce de hatırlat-
tığımız üzere, Türk Medeni Kanunu bu makul ki-
şinin, aynı zamanda dürüst ve orta zekalı olmasını 
da yeterli görmüştür (TMK m. 2). İşte hâkim veya 
Cumhuriyet savcısının mesleğe yaraşır hareket edip 
etmediği, bu makul kişinin gözünden incelenir ve 
değerlendirilir.  

Kaldı ki gerek hâkim gerek Cumhuriyet sav-
cısı, daima toplumun incelemesi altında olmayı ve 
toplumun eleştirilere muhatap olmayı da zaten 
beklemelidir. Bir kişi bu mesleğe atıldığında kendi 
faaliyetleri üzerindeki sınırlamaları, mesleğinin bir 
gereği olduğu bilinciyle, özgürce ve isteyerek kabul 
etmelidir (İnceoğlu, 2012). Ancak toplumun incele-

mesi altında ve eleştirilere muhatap olmak yukarıda 
genel çerçevesini çizdiğimiz, aşağıda bazı somut gö-
rünümlerinden bahsedeceğimiz sınırlar içerisinde 
mümkün olabilir.

Bunun dışında hem Bangalor Yargısal Davra-
nış İlkeleri hem Yargıtay Yargı Etiği ilkeleri, yakı-
şıksız ve yakışık almayan görüntüler bakımından 
hâkimin;

•	 Mesleki	ve	kişisel	ilişkilerinde	diğer	meslek-
taşları nezdinde, makul ölçüler çerçevesinde 
bakıldığında kayırma veya taraflılık kuşku-
su ya da görüntüsü verecek durumlardan 
kaçınacağına, 

•	 Ev	veya	 işyerinin,	başka	bir	hukukçu	tara-
fından müvekkilleriyle iş amacıyla görüşme 
yeri olarak kullanılmasına izin vermeyeceği 
gibi kendisi de başka bir hukukçunun ev 
veya işyerini bu amaçla kullanmayacağına 
işaret etmektedir. 

İfade ve inanç hürriyetini mesleğe yaraşır şe-
kilde kullanma: 

Gerek hâkimler gerek Cumhuriyet savcıları, di-
ğer herkes gibi ifade, inanç, dernek kurma ve top-
lanma özgürlüğüne sahiptirler. Ancak bu özgürlü-
ğün kullanım alanının sınırları, buna ilişkin genel 
sınırların öncesinde, yargı görevinin onuru, yargı-
nın bağımsızlığı ve tarafsızlığını korumak zorun-
luluğuyla çizilmiştir. Öte yandan yargı mensupları 
zikrettiğimiz özgürlükleri kullanırken: 

•	 Siyasi	 niteliğe	 bürünmüş,	 çekişmeli	 tartış-
malara aleni olarak katılmaktan ve görüş 
bildirmekten kaçınmalı,

•	 Sosyal	medya	kullanırken	öz	denetim	yap-
mak suretiyle siyasi, etnik, mezhepçi, cinsi-
yetçi ve benzeri paylaşım yapmamalıdırlar 
(Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri) 

Menfaat içeren ilişkilerden kaçınma:
Mesleğe yaraşır olmak, bir yönüyle dürüstlük il-

kesinden ödün vermemek, menfaat elde etmemek-
tir. Hâkim, şahsına ve ailesine ait olan mal varlık-
larının idaresini hâkimlik görevini etkilemeyecek 
şekilde ifa eder. 

Öte yandan hâkim, tarafsızlığını olumsuz et-
kileyen, yargı görevlerinin uygun biçimde ifasını 
engelleyen, yargı makamından yararlanan veya 
hâkimin görev yaptığı mahkeme önüne gelmesi 
muhtemel avukatlar ve diğer kişilerle menfaat içe-
ren ilişkilerden kaçınır. Hâkim, yargı makamının 
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itibarını, kendisine, aile fertlerinden birisine veya 
başka bir kimseye özel çıkar sağlamak üzere kul-
lanmaz.

Sır saklama: 
Hâkim veya Cumhuriyet savcısı, görevi sebe-

biyle, yargılamanın konusunu oluşturan veya ilgi-
lendiren yahut taraflar ile ilgili, sır (kişisel, mesleki 
yahut ticari) teşkil eden bir bilgiyi öğrenmiş, hak-
kında fikir sahibi olmuş olabilir. Yargı mensubu, 
yargı görevinin ifası esnasında elde etmiş olduğu 
bu sırları ifşa etmez. 

Öte yandan ister sır teşkil etsin ister etmesin, 
hakim veya Cumhuriyet savcısı görevi sebebiyle 
elde ettiği bu bilgiyi, yargı görevi dışındaki amaç-
larla kullanmaz.

Bağımsızlığına halel getirmeme: 
Hâkim, yargı görevinin ifasında herhangi bir 

kimsenin özel durumundan etkilenmez, etkilendi-
ği izlenimi uyandırmaz ve başkalarının bu izlenimi 
oluşturmasına izin vermez.

Hâkimlik veya Cumhuriyet Savcılığı görevi 
sırasında yapılabilecek veya yapılamayacak işler 

Hâkimin içinde yaşadığı toplumdan kendisini 
tamamen soyutlaması mümkün olmadığı gibi ya-
rarlı da değildir. Adaletin tesisi için toplumu tanı-
mak vazgeçilmez bir unsur olduğundan, hâkim, 
yargı görevlerini olumsuz şekilde etkilememek şar-
tıyla, aşağıdakileri yapabilir:

•	 Hukuki	konularda	yazılar	yazabilir,	konfe-
rans ve ders verebilir ya da diğer etkinliklere 
katılabilir.

•	 Hukuki	 konularla	 ilgili	 olarak	 kamu	 ku-
rumları, özel kuruluşlar ile görüşebilir ve 
açık oturumlara katılabilir.

•	 Hâkim,	tarafsızlık	ve	siyasi	yansızlığı	ile	çe-
lişmemek ve böyle bir izlenim oluşturma-
mak kaydıyla resmi organ, komisyon ve sair 
kurullarda üye olarak görev alabilir.

•	 Hâkim,	makamını	 ve	mesleki	 onurunu	 ze-
delememesi ve görevine engel olmaması kay-
dıyla sivil toplum faaliyetlerine katılabilir.

•	 Hâkim,	davanın	taraflarına	menfaat	karşılı-
ğı olmasa bile danışmanlık yapmaz.

•	 Hâkim,	kanunun	açıkça	izin	verdiği	haller	
dışında, mesleki veya bireysel hakemlik ya 
da arabuluculuk yapmaz veya yargı işlevi ifa 
etmez.

•	 Hâkim,	mesleki	örgütleri	kurabilir,	üye	ola-
bilir veya mevzuata aykırı olmamak kaydıy-
la hâkimlerin çıkarlarını temsil eden diğer 
örgütlere katılabilir.

Hükmüyle konuşma: 
Hâkim, esas olarak verdiği hükümle konuşur. 

Kendisinin veya meslektaşlarının kararlarını gö-
rev gereği olmadıkça etki altında bırakacak şekilde 
eleştirmez, bu tarz eleştirenler ile iletişime girmez, 
yetkili olmadığı sürece medyada çıkan bu nitelik-
teki haber ve yorumlar hakkında açıklamada bu-
lunmaz.

Hâkim, zorunlu olmadıkça yargı görevinin ifa-
sına yönelik meşru eleştirileri sınırlamak için idari, 
cezai ve hukuki yaptırımlara başvurmaktan genel 
olarak kaçınır.

Psikolojik taciz (mobbing) uygulamama ve 
uygulanmasına engel olma

Hâkim, meslektaşlarına ve personele psikolojik 
taciz (mobbing) uygulamaz ve başkaları tarafından 
da uygulanmasına izin vermez. 

Resim 1.1 Mesleğe yaraşırlık

Eşitlik
Gerek Bangalor Yargısal Davranış İlkelerinde 

gerek Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri çerçevesinde işa-
ret edildiği üzere; 

•	 Hâkim,	görevini	yerine	getirirken	toplum-
daki ırk, renk, siyasi görüş, cinsiyet, din, 
vicdan, inanç, kültür, giyim, dil, doğum 
yeri, etnik veya sosyal köken, engellilik, yaş, 
medeni hal, cinsel yönelim, sosyal veya eko-
nomik durum farklılıkları ve benzeri diğer 
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çeşitli kaynaklardan doğan, davaya mesnet 
olmayan farklılıkları bilir, anlar ve bu fark-
lılıkların kararını etkilemesine izin vermez.

•	 Hâkim,	 yargı	 görevinin	 ifasında,	 söz	 veya	
davranışlarıyla, anılan nedenlerden dolayı, 
herhangi bir kişi veya gruba karşı yanlı veya 
önyargılı davranışlar sergilemez. 

Bu yönleriyle eşitlik ilkesi, ilk başta bize taraf-
sızlık ilkesini hatırlatır. Ancak, eşitlik bundan daha 
öte bir kapsam ve içeriğe sahiptir ve özellikle adil 
yargılanma hakkının temel bileşenlerinden biri 
olan silahların eşitliği ilkesi ile doğrudan doğruya 
ilişkilidir. 

Silahların eşitliği ilkesi, birinci olarak yargıla-
manın taraflarının aynı haklara, aynı ölçüde sahip 
olmaları anlamına gelir. Ancak, aynı haklara görü-
nürde (kâğıt üzerinde) sahip olmak tek başına yeter-
li değildir. Tarafların silahları, burada ister hukuk 
ister ceza yargısından bahsedelim, adil yargılanma 
hakkına uygun şekilde eşit olmalıdır. Kastettiğimiz; 
bilgilenme hakkı bakımından, açıklama ve ispat 
hakkı bakımından, hakkaniyete uygun yargılama 
bakımından ve nihayet gerekçeli karar verme yü-
kümlülüğü bakımından eşitliktir ( Hanağası :2016; 
Yeşilova: 2009). 

Nitekim hâkim, taraflara, tanıklara, avukatlara, 
yargı personeline, yargıdaki meslektaşlarına ve ilgi-
li tüm kişilere karşı gereken duyarlılığı eşit şekilde 
göstererek yargılama faaliyetini yürütür; aynı şekil-
de önünde olan bir konuda yargı personelinin ilgili 
kişiler arasında ayrım yapmasına izin vermez.

Hâkim, görülmekte olan bir davada, tarafların 
veya vekillerin, yukarıdaki nedenlere dayalı olarak, 
yasal iddia ve savunma sınırlarını aşacak şekilde söz 
veya davranışlarıyla, yanlılık veya önyargılı tavır 
sergilemelerini engeller.

Diğer ilkeler bakımından olduğu gibi, eşitlik il-
kesinin de hayata geçirilebilmesi açısından her iki 
tarafa eşit söz hakkı tanımak, ayrımcılık yapmamak 
veya yardımcı adalet personelinin ayrımcılık yap-
masına izin vermemek önemli, ancak tek başına ye-
terli değildir. Yargılamanın tarafları da kendilerine 
eşit işlem yapıldığını görmeli, buna inanmalıdırlar. 

Ehliyet ve Özen
Ehliyet ve özen hâkimlik makamının gerek-

tirdiği performansın ön koşuludur. Her meslek, 

ehliyet sahibi olmayı gerektirir. Her mesleğin hak-
kıyla ifası özen gerektirir. Adaleti sağlamak, ger-
çeğe ulaşmak, hakkı korumak (himaye etmekle) 
yükümlü olan bir hâkim de ehliyet sahibi olmalı, 
özenli davranmalıdır. Şüphesiz ki, bu ehliyet ve 
özen mesleğin niteliği gereği hassas bir mesele teş-
kil eder. 

Ehliyetli olmaktan veya özenle hareket etmek-
ten neyi anlamamız gerekir ? Burada da bir kez 
daha gerek Bangalor Yargısal Davranış İlkeleri ge-
rek Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri bu konuda yol gös-
tericidir. 

Her şeyden önce yargı görevi, hâkimin diğer 
tüm faaliyetlerinden üstün ve önceliklidir. Burada 
kast edilen esasen idari görevleri de kapsar. Kısa-
ca ifade edecek olursak, yargı faaliyeti ile dar ve 
teknik anlamda soyut bir maddi hukuk kuralının 
somut olaya (örneğin bir davaya) uygulanmasını 
anlarız. Ancak, geniş anlamda yargı, yazı işleri 
müdürlüğünde yürütülen faaliyetten tutun da 
hâkimlere verilen diğer idarî görevleri de kapsar 
(adli yargı adalet komisyonu üyeliği gibi). Buna 
göre: 

•	 Hâkim,	mesleki	faaliyetlerini	yargı	görevine	
hasreder; yargı görevi yalnız mahkemedeki 
görev ve sorumlulukların ifasını ve karar ve-
rilmesini değil aynı zamanda, yargı görevi-
ne veya mahkemenin işleyişine ilişkin olan 
diğer görevleri de içerir.

•	 Hâkim,	özellikle	çalışma	saatlerine	kendisi	
riayet ettiği gibi idaresi altındaki kişilerin de 
çalışma saatlerine uymasını sağlar.

•	 Hâkim,	görevli	olduğu	mahkemede	adale-
tin etkin ve verimli biçimde dağıtılmasına 
özen gösterir. Daire başkanı, dosyaların üye 
veya tetkik hâkimleri arasında adil şekilde 
dağıtılması için gerekli önlemleri alır.

•	 Hâkim,	yargılama	faaliyeti	ve	mahkemesini	
denetlemek için ihtiyaç duyacağı bilgi, be-
ceri ve kişisel niteliklerini geliştirmek ama-
cıyla gerekli eğitim ve diğer imkânlardan 
yararlanır veya bu niteliklerini sürdürmek 
ve yükseltmek için makul önlemleri alır.

•	 Yönetim	yetkisi	olan	hâkimler,	idari	açıdan	
kendilerine bağlı hâkim ve personeli bu ko-
nuda destekler, teşvik eder ve gerektiğinde 
iş yükünü bu durumu gözeterek belirler.
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Ehliyetli olmak, hâkimin kendisini geliştirme-
sine bağlıdır. Bu bağlamda hâkim, insan hakları 
normlarını tesis eden uluslararası sözleşmeler ve di-
ğer hukuk belgeleri dâhil olmak üzere, uluslararası 
ve karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeleri izler. 

Elbette karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeleri 
takip etmek, tek başına yeterli değildir. Hâkim, 
yargısal görevlerin düzgün bir şekilde icrası için 
meslekî bilgisini, becerisini ve bireysel yetenekle-
rini sürdürmek ve artırmak için gerekli adımları 
atmalıdır.

Hâkim bu adımları yargının kontrolünde ya-
pılan eğitim ve diğer fırsatları kollayarak atar. Bu 
bağlamda, hâkim, pozitif düzenlemelerdeki deği-
şiklikleri düzenli şekilde takip etmeli, özellikle bak-
tığı dava ve işlerle ilgili olarak yayımlanan monog-
rafileri, makaleleri, akademik konferansları ve sair 
faaliyetleri takip etmelidir. 

Bu zorunluluk hem hak arama hürriyetinin 
(T.C. Anayasası m. 36) hem mahkemelerin Ana-
yasaya, Kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani 
kanaate göre hüküm vermelerinin bir sonucudur. 
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 33. maddesin-
de ifade edildiği üzere, hâkim Türk hukukunu ken-
diliğinden (görevi gereği) uygular. Diğer bir söy-
leyişle, yargılamada uygulanacak hukuk kuralını, 
kararın bu anlamda hukuki dayanaklarını araştırıp 

bulmak hâkimin işidir. Bu konuda ehliyet sahibi 
olmak da, bir üst paragrafta belirttiğimiz hususlara 
uygun hareket edilmesiyle mümkün olur. 

Ehliyet sahibi olmak ve özenli hareket etmenin 
kendisini gösterdiği diğer hususlar şu şekilde so-
mutlaşabilir : 

•	 Mahkeme	kararlarındaki	muhalefet	şerhle-
rinin yazımı da dâhil olmak üzere tüm yar-
gısal görevlerin etkin bir şekilde, adilane ve 
makul bir süre içerisinde yerine getirilmesi,

•	 Mahkemede	düzen	ve	nezaketin	korunması	
ve davanın tarafları, tanıklar, avukatlar ve 
resmi sıfatla ilişkide olunan herkese karşı 
sabırlı, vakur ve nazik olunması. 
•	 Hâkim,	 avukatlar	 ve	 mahkeme	 perso-

nelinin de aynı biçimde davranmasını 
sağlar.

•	 Hâkim,	yargı	görevinin	özenli	biçimde	ifa-
sıyla bağdaşmayacak hiçbir davranış içinde 
bulunmaz. Örneğin, hâkim çalışma saatle-
rine uygun hareket etmeli, taraflara verdiği 
duruşma gün ve saatlerine, şüphesiz kendi-
sinden kaynaklanmayan sebepler bir kenara 
bırakılarak, uymalıdır. 

Adalete erişim, hukukun üstünlüğü için vazge-
çilmez önemde olduğundan, hâkim, kendi yetkile-
ri dâhilinde, bu erişimi kolaylaştıracak ve artıracak 
usulleri benimser. Hâkim, yargı bağımsızlığının 
muhafazası için temel unsur olan halkın güvenini 
güçlendirecek şekilde, yargı etiğiyle ilgili yüksek 
standartlar sergiler ve bu standartları yüceltir.

Hâkim, hâkimler veya personelin atama, yüksel-
me, unvan değiştirme ve benzeri özlük işlerine dair 
idari görevler ifa ederken, şeffaf bir şekilde ehliyet ve 
liyakat esaslarına öncelik verir, kendisine bağlı çalı-
şanların da aynı şekilde davranmasını sağlar.

Yargı faaliyeti geniş anlamda mahkemele-
rin her türlü işlemini, yazı işleri faaliyetini, 
hâkimlerin terfi ve tayinlerini kapsarken, 
dar anlamda yargı ile soyut bir hukuk ku-
ralının somut olaya uygulanmasını anlarız.

dikkat
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Tablo 6.1 Bangalor Yargı Etiği İlkeleri ve Yargıtay Yargı Etiği İlkelerinin Karşılaştırması

BANGALOR YARGI ETİĞİ İLKELERİ
(Yargıda Doğruluğun Güçlendirilmesine Yönelik 

Yargı Grubu tarafından kabul edilen 2001 Bangalor 
Yargı Etiği Taslak Belgesi’nin 25-26 Kasım 2002 
tarihlerinde Lahey Barış Sarayı’nda düzenlenen 

Yüksek Mahkeme Başkanları Yuvarlak Masa 
Toplantısında revize edilmiş hâlidir)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

YARGITAY BAŞKANLIĞI 

YARGITAY YARGI ETİĞİ İLKELERİ

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin herkesin, hak 
ve yükümlülüklerin belirlenmesinde ve herhangi bir suç 
isnadının karara bağlanmasında bağımsız ve tarafsız bir 
mahkeme tarafından tam bir eşitlikle, âdil ve alenî olarak 
yargılanma hakkına sahip olduğunu temel bir ilke olarak 
tanıdığı, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin, 
herkesin mahkemeler önünde eşit olmasını ve bir davada 
herhangi bir suç isnadının karara bağlanmasında veya hak 
ve yükümlülüklerin belirlenmesinde herkesin kanunla 
kurulmuş, yetkili, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından 
âdil ve alenî olarak, sebepsiz gecikme olmaksızın yargılanma 
hakkına sahip olmasını teminat altına aldığı, Aşağıdaki temel 
ilkelerin ve hakların, bölgesel insan hakları belgelerinde, 
ulusal anayasalarda, yasalarda ve içtihat hukukunda ve yargı 
teamül ve geleneklerinde de kabul görmüş veya yansıtılmış 
olduğu, Yetkili, bağımsız ve tarafsız yargının insan haklarının 
korunması açısından sahip olduğu önemin; diğer tüm 
hakların icra edilebilmesinin nihai olarak adaletin doğru 
idaresine bağlı olması keyfiyetince de vurgulandığı, Aynı 
şekilde yetkili, bağımsız ve tarafsız bir yargının, mahkemelerin 
anayasa ve hukukun üstünlüğünü koruma rollerini yerine 
getirmeleri bakımından da elzem olduğu, Modern ve 
demokratik bir toplumda halkın yargı sistemine güveninin 
ve yargının ahlaki otoritesinin ve doğruluğunun son derece 
önemli olduğu, Hâkimlerin, bireysel ve toplu olarak, hâkimlik 
makamına kamusal bir sorumluluk olarak saygı ve hürmet 
duymalarının ve yargı sistemine olan güveni artırmaya ve 
idame ettirmeye çalışmalarının oldukça önemli olduğu, Yargı 
etiğinde yüksek standartların teşvik ve muhafaza edilmesine 
yönelik temel sorumluluğun her bir ülkedeki yargı organına 
ait olduğu, Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel 
İlkeleri’nin yargının bağımsızlığını güvence altına almak ve 
ilerletmek üzere tasarlandığı ve öncelikle devletlere yönelik 
olduğu DİKKATE ALINARAK Hâkimlere yönelik etik davranış 
standartlarını oluşturmak amacıyla AŞAĞIDAKİ İLKELER 
belirlenmiştir. Bu ilkeler, hâkimlere rehberlik sunmak ve 
yargıya yargı etiğini düzenlemeye yönelik bir çerçeve temin 
etmek üzere tasarlanmıştır. Bu ilkelerin amacı ayrıca yasama 
ve yürütme mensupları ile avukatların ve kamuoyunun 
yargıyı daha iyi anlamalarına ve ona destek olmalarına 
yardımcı olmaktır. Bu ilkeler, hâkimlerin, yargı standartlarını 
idame ettirmek üzere oluşturulmuş olan ve kendileri de 
bağımsız ve tarafsız olan uygun kurumlar karşısında meslekî 
davranışlarından dolayı sorumlu olduklarını varsayar ve 
hâkimler üzerinde bağlayıcı olan mevcut hukuk ve davranış 
kurallarını değiştirmeyi değil onları tamamlamayı amaçlar.

BAŞLANGIÇ
Mahkemelerin, anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğünü 
yaşatma ve yüceltme görevini yerine getirebilmeleri için, yetkin, 
bağımsız ve tarafsız yargının var olması zorunlu OLDUĞUNDAN; 
Çağdaş demokratik toplumda, yargı sistemine ve yargının ahlaki 
gücü ve dürüstlüğüne halkın güvenmesi son derece önemli 
OLDUĞUNDAN; Hâkimlerin bireysel ve kurumsal olarak, hâkimlik 
görevini halkın emaneti olarak görmeleri, saygı duymaları ve halkın 
yargı sistemine güvenini yükseltmek ve sürdürmek için ellerinden 
gelen en yüksek çabayı göstermeleri zorunlu OLDUĞUNDAN; 10 
Aralık 1948 tarihinde ilan edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisinde, herkesin anayasa ya da kanunla tanınmış 
temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler 
eliyle etkin bir yargı yoluna başvurmaya ve davasının bağımsız ve 
tarafsız bir mahkeme tarafından hakça ve açık olarak görülmesini 
istemeye hakkı bulunduğu VURGULANDIĞINDAN; Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinde, sözleşmeye taraf Avrupa devletlerinin 
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde belirtilen 
insan haklarına ve özellikle temel özgürlüklerin evrensel ve etkin 
olarak korunmasına derinden bağlı oldukları açıklandıktan sonra, 
özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü konularında ortak 
bir mirası paylaştıkları kabul edilmek suretiyle adil yargılanma 
hakkı güvence altına ALINDIĞINDAN; Yargıda Şeffaflığa İlişkin 
İstanbul Bildirgesi, şeffaflık yoluyla hâkimlerin bağlı oldukları 
etik ilkelerin kamuoyuna en geniş şekilde duyurulmasının ve 
bu ilkelerin uygulandığının toplum tarafından bilinebilir ve 
görünebilir olmasının, yargı performansını artırmada ve halkın 
güvenini sağlamada kilit rol oynadığını VURGULADIĞINDAN; Yargı 
etiğinde yüksek standartların yaşatılması ve yüceltilmesinde temel 
sorumluluk, kurumsal olarak yargıya ait OLDUĞUNDAN; Birleşmiş 
Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, 27 Temmuz 2006 tarihli 
ve 2006/23 sayılı kararıyla, yargı mensupları için mesleki ve etik 
davranış ilkeleri bakımından kurallar geliştirilirken veya gözden 
geçirilirken, hukuk sistemlerine uygun şekilde, üye devletleri, kendi 
yargı kurumlarını Bangalor Yargı Etiği İlkeleri’ni dikkate almaya 
teşvik etmeye
ÇAĞIRDIĞINDAN; YARGITAY BAŞKANLAR KURULU’nun önerisi 
üzerine YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU tarafından Yargıtay üyeleri 
ile tetkik hâkimlerinin etik davranış standartlarını oluşturarak 
onlara rehberlik sunmak, yasama ve yürütme mensupları ile 
avukatların ve toplumun yargıyı daha iyi anlamalarına ve yargıya 
destek olmalarına yardımcı olmak, etik ilkelere uymanın öncelikle 
hâkimlere düşen asli bir sorumluluk olduğu gerçeğini göz ardı 
etmeden hâkimler üzerinde bağlayıcı mesleki davranış kurallarını 
tamamlamak amacıyla, Bangalor Yargı Etiği İlkeleri ve Yorumu göz 
önünde tutularak, işbu Etik İlkeler KABUL EDİLMİŞTİR.

-------

GİRİŞ 
Adı I. İşbu İlkeler, “Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri” olarak anılır. 
Tanımlar II. İşbu İlkeler’de aşağıdaki tanımlar geçerlidir: Hâkim, 
Yargıtay Birinci Başkanı, başkan vekilleri, daire başkanları, üyeler 
ve tetkik hâkimlerini, Yargıtay personeli, Yargıtayda görev yapan 
tüm personeli, İfade eder. 
İlkeler III. Hâkimlere ilişkin etik ilkeler aşağıdaki gibidir:
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1. Değer:
BAĞIMSIZLIK
İlke:
Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğünün ön koşulu ve adil 
yargılanmanın temel garantisidir. Bu nedenle hâkim, hem 
bireysel hem de kurumsal yönleriyle yargı bağımsızlığını 
korumalı ve bu konuda örnek teşkil etmelidir.
Uygulama:
1.1 Hâkim; herhangi bir yerden herhangi bir sebeple 
doğrudan ya da dolaylı olarak gelebilecek her türlü dış 
etki, rüşvet, baskı, tehdit ve müdahaleden uzak şekilde, 
olaylara ilişkin kendi değerlendirmesine dayanarak ve 
hukuka dair kendi vicdani anlayışı ile uygun biçimde yargı 
işlevini bağımsız olarak yerine getirmelidir.
1.2 Hâkim, genel anlamda toplumdan, özelde ise karara 
bağlamak durumunda olduğu ihtilafın taraflarından 
bağımsız olmalıdır.
1.3 Hâkim, yasama ve yürütme organlarıyla uygunsuz 
bağlantılardan ve bu organların etkisinden bağımsız 
olmalı ve ayrıca makul bir şekilde gözlemlendiğinde de 
bunlardan bağımsız görünmelidir.
1.4 Hâkim, yargısal görevlerini yerine getirirken bağımsız 
şekilde karar vermekle yükümlü olduğu hususlarda 
meslektaşlarından bağımsız olmalıdır.
1.5 Hâkim, yargının kurumsal ve eylemsel bağımsızlığını 
sürdürmek ve artırmak için yargısal görevlerinin ifasına 
yönelik koruma tedbirlerini teşvik etmeli ve korumalıdır.
1.6 Hâkim, yargı bağımsızlığını sürdürmede esas olan yargıya 
yönelik kamusal güveni güçlendirmek amacıyla yargı etiği ile 
ilgili yüksek standartlar sergilemeli ve bunları ilerletmelidir.

Değer 1
BAĞIMSIZLIK
İlke:
Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğünün ön şartı ve adil 
yargılanmanın temel güvencesidir. Bu nedenle hâkim, hem bireysel 
hem de kurumsal yönleriyle yargı bağımsızlığını yüceltir ve örnek 
biçimde temsil eder.
Kurallar:
1.1 Hâkim, önündeki bir davaya ilişkin olarak, yargı görevinin uygun 
biçimde ifası dışında ortaya çıkabilecek, kararı etkilemeye yönelik 
her türlü girişimi reddeder.
1.2 Hâkim, aile, sosyal veya diğer ilişkilerinin, yargısal davranışını 
ve muhakemesini uygunsuz biçimde etkilemesine asla izin vermez.
1.3 Hâkim, kamuoyu tepkisini yatıştırmak, eleştirilerin önüne geçmek 
veya uygunsuz çıkarları gerçekleştirmek üzere hukuktan sapmaz.
1.4 Hâkim, karara bağlayacağı ihtilafın taraflarına karşı 
bağımsızlığını korur.
1.5 Hâkim, yasama ve yürütme erkleriyle uygunsuz ilişkilerden ve 
bu organların etkisinden uzaktır; aynı zamanda, makul bir kişinin 
gözünde, bu türden ilişki ve etkilerden uzak olduğunu gösterir.
1.6 Hâkim, yargı görevini ifa ederken, yargıdaki diğer 
meslektaşlarından bağımsız olur.
1.7 Hâkim, yargının kurumsal ve işleyiş bağımsızlığını sürdürmek ve 
yükseltmek üzere, yargı görevinin ifasına yönelik güvenceleri teşvik 
eder ve korur.
1.8 Hâkim, hangi kişiden veya hangi nedenle gelirse gelsin, 
doğrudan veya dolaylı her türlü dış etki, teşvik, baskı, tehdit veya 
müdahaleden uzak, hukuku kendi vicdani kanaatine uygun olarak 
ve somut gerçeklere ilişkin kendi değerlendirmesine dayanarak, 
yargı görevini bağımsız olarak yerine getirir.

2. Değer: TARAFSIZLIK 
İlke: Tarafsızlık, yargı görevinin doğru bir şekilde yerine 
getirilmesine esas teşkil eder. Bu ilke sadece kararlar 
için değil, kararların oluşturulduğu süreç açısından da 
geçerlidir. 
Uygulama: 
2.1 Hâkim, yargı görevlerini tarafsız, önyargısız ve 
iltimassız olarak yerine getirmelidir. 
2.2 Hâkim, mahkeme içerisinde ve dışında, halkın, hukukçuların 
ve dava taraflarının yargı ve hâkim tarafsızlığına duyduğu güveni 
koruyacak ve artıracak davranışlar içerisinde olmalıdır. 
2.3 Hâkim, makul olduğu ölçüde, duruşma ve karar 
aşamalarında davadan reddini gerektirecek durumları en 
aza indirecek şekilde hareket etmelidir. 
2.4 Hâkim, önündeki veya önüne gelme ihtimali olan bir dava 
hakkında, bilerek ve isteyerek, davanın sonucunu etkilemesi 
veya sürecin aşikâr adillik vasfını zayıflatması beklenebilecek 
hiçbir yorumda bulunmamalıdır. Ayrıca hâkim, kamuya açık olsun 
veya olmasın, herhangi bir şahıs ya da mesele konusunda adil 
yargılamayı etkileyebilecek herhangi bir yorum da yapmamalıdır. 
2.5 Hâkim, tarafsız olarak karar veremeyeceği veya makul 
bir gözlemcide tarafsız olarak karar veremeyeceği izlenimi 
doğurabileceği durumlarda yargılamanın herhangi bir 
aşamasına katılmaktan kaçınmalıdır. Bu tür davalar aşağıdaki 
durumlarda söz konusu olup, bu üç bentle sınırlı değildir: 
2.5.1 Hâkimin, davanın taraflarından biriyle ilgili gerçek bir 
önyargı veya tarafgirlik içerisinde olması veya davaya ilişkin delil 
kabilinden tartışılan olaylarla ilgili kişisel bir bilgiye sahip olması; 
2.5.2 Hâkimin ihtilaflı konuda daha önceden avukatlık 
yapmış olması veya esas tanıklardan biri olarak yer almış 
olması; 
2.5.3 Hâkimin ya da hâkimin ailesinden birisinin ihtilâf konusu 
dava sonuçlarıyla ilgili ekonomik bir çıkarının olması. Davaya 
bakmaya devam edecek başka bir hâkimin belirlenememesi 
halinde veya herhangi bir eylemde bulunulmamasının, 
durumun aciliyeti nedeniyle ciddi şekilde adaletsizliğe yol 
açacağı durumlarda hâkime görevden el çektirmek gerekmez.

Değer 2 TARAFSIZLIK İlke: Tarafsızlık, yargı görevinin doğru biçimde 
ifası için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu ilke, temyiz sürecinde salt 
karar için değil, kararın oluşturulduğu süreç için de geçerlidir. 
Kurallar: 
2.1 Hâkim, yargı görevini iltimas, yanlılık veya önyargı olmaksızın 
ifa eder; herhangi bir uygunsuz amaç ve etik dışı uygulamadan 
etkilenmez. 
2.2 Hâkim davanın taraflarına veya vekillerine beyanlarını hukuka 
uygun ve eşit olarak açıklama hakkı tanır. 
2.3 Hâkim, kanunun izin verdiği haller hariç olmak üzere, önündeki 
veya önüne gelmesi muhtemel bir davanın esası veya esasını etkileyen 
usulleri hakkında taraflarla iletişim kurmaz. 
2.4 Hâkim, mahkemede ve mahkeme dışında, yargı ve hâkim 
tarafsızlığı açısından kamuoyu, yargı mensupları ve dava taraflarının 
güvenini sağlayacak ve artıracak davranışlar sergiler. 
2.5 Hâkim, davaların duruşma, karar, temyiz veya diğer işlem 
aşamalarında, kendisini yargılamadan zorunlu olarak el çektirecek 
olayları makul ölçüler çerçevesinde asgariye indirecek şekilde 
hareket eder, kendisinin ve ailesinin kişisel veya ekonomik 
faaliyetlerini bu doğrultuda düzenler. 
2.6 Hâkim, önündeki veya önüne gelmesi muhtemel bir dava hakkında, 
bilerek ve isteyerek, yargılama aşamasının sonuçlarını veya sürecin açık 
biçimde adil olma niteliğini makul ölçüler çerçevesinde etkileyecek veya 
zayıflatacak aleni veya zımni herhangi bir yorumda bulunmaz. 
2.7 Hâkim, tarafsız olarak karar veremeyeceği durumda veya makul 
bir kişinin gözünde, tarafsız olarak karar veremeyeceği izleniminin 
doğabileceği durumlarda, hangi aşamada olursa olsun davadan çekilir. 
Hâkimin çekilmesini gerektiren durumlar, sayılanlarla sınırlı olmamak 
üzere, aşağıdakileri içerir: 
2.7.1 Hâkimin, davaya ilişkin olarak, bir taraf hakkında fiili yanlılık 
veya önyargıya sahip olması, 
2.7.2 Hâkimin, ihtilaf konusu davada daha önce avukat veya 
danışman olarak hizmet vermiş ya da tanıklık etmiş olması, 
2.7.3 Hâkimin veya aile fertlerinden birinin, dava sonucundan 
önemli ölçüde etkilenebilecek çıkarının olması, 
2.7.4 Hâkimin aile fertlerinden birinin davanın taraflarından birini 
temsil etmesi veya herhangi bir şekilde ilişkili olması.
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3. Değer: DOĞRULUK 
İlke: Doğruluk, yargı görevinin düzgün bir şekilde yerine 
getirilmesinde esastır. 
Uygulama: 
3.1 Hâkim, davranışlarının makul bir kişinin gözünde 
tasvip edilir nitelikte olmasını sağlamalıdır. 
3.2 Hâkimin hâl ve davranış tarzı, insanların yargının doğruluğuna 
ilişkin inancını kuvvetlendirici nitelikte olmalıdır. Adalet 
sağlanmakla kalmamalı, sağlandığı görüntüsü de yansıtılmalıdır

-------

4. Değer: DÜRÜSTLÜK 
İlke: Dürüstlük ve dürüstlük görüntüsü, bir hâkimin tüm 
faaliyetlerinin icrasında esaslı bir unsurdur. Uygulama: 
4.1 Hâkim, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan 
ve uygunsuzluk görüntüsü oluşturmaktan kaçınmalıdır. 
4.2 Sürekli kamu gözetiminin öznesi durumunda olan 
hâkim, sıradan bir vatandaşın ağır olarak nitelendirebileceği 
kişisel sınırlamaları kabul etmek durumundadır ve bunu 
özgürce ve kendi iradesiyle yapmalıdır. Hâkim, özellikle 
yargı vazifesinin onuruyla uyumlu bir tarzda davranmalıdır. 
4.3 Hâkim, kendi mahkemesinde hukuk mesleğini icra 
eden kişilerle olan kişisel ilişkilerinde, makul şekilde 
değerlendirildiğinde taraflılık veya iltimas görüntüsü veya 
şüphesi doğurması muhtemel olan durumlardan kaçınmalıdır. 
4.4 Hâkim, kendi ailesinden birinin taraf olduğu veya 
herhangi bir şekilde bağlantılı olduğu bir davanın karara 
bağlanma sürecine dâhil olmamalıdır. 
4.5 Hâkim, kendi ikametgâhının, hukuk mesleğini icra 
eden birisi tarafından müvekkillerini veya meslektaşlarını 
kabul yeri olarak kullanılmasına izin vermemelidir. 
4.6 Hâkim, diğer vatandaşlar gibi ifade, inanç, dernek 
kurma ve toplanma özgürlüğüne sahiptir; ancak bu hakların 
kullanılmasında, yargı mesleğinin onurunu, yargının 
bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyacak şekilde davranmalıdır. 
4.7 Hâkim, kişisel olarak ve emaneten taşıdığı mali menfaatlerinin 
farkında olmalı ve aile üyelerinin mali menfaatlerinin de farkında 
olmaya yönelik makul bir çaba sarf etmelidir. 
4.8 Hâkim; ailesinin, sosyal ilişkilerinin veya diğer ilişkilerinin, 
hâkim olarak meslekî davranışlarını veya kararlarını uygunsuz 
bir şekilde etkilemesine izin vermemelidir. 
4.9 Hâkim, hâkimlik mesleğinin itibarını; kendisine, aile üyelerinden 
birisine veya herhangi bir kimseye özel çıkar sağlayacak şekilde 
kullanmamalı ve kullandırtmamalıdır. Ayrıca hâkim, yargı görevinin 
yerine getirilmesinde herhangi bir kimsenin kendisini uygunsuz bir 
şekilde etkileyebileceği izlenimine yol açmamalı ve başkalarının 
böyle bir izlenime yol açmasına müsaade etmemelidir. 
4.10 Hâkim, hâkimlik sıfatıyla elde ettiği gizli bilgileri, 
yargısal görevleriyle ilgili olmayan diğer amaçlar için 
kullanmamalı ve ifşa etmemelidir. 
4.11 Yargısal görevlerini doğru bir şekilde icra etmek kaydıyla hâkim; 
4.11.1 Hukuk, hukuk sistemi, adaletin idaresi veya 
bunlarla ilintili diğer konularda yazı yazabilir, konferans 
verebilir, ders verebilir ve diğer etkinliklere katılabilir; 
4.11.2 Hukuk, hukuk sistemi, adaletin idaresi veya bunlarla 
ilintili diğer konularla ilgili resmi bir organ önündeki kamuya açık 
bir duruşmaya katılabilir; 
4.11.3 Eğer üyeliği, hâkimin algılanan bağımsızlığına ve siyasi 
yansızlığına halel getirmeyecekse resmi bir organın veya 
başka bir hükümet komisyonunun, komitesinin veya danışma 
kurulunun üyesi olarak hizmet verebilir; 
4.11.4 Hâkimlik makamının onurunu zedelememesi ve 
yargısal görevlerin yerine getirilmesine engel olmaması 
koşuluyla diğer etkinliklere katılabilir. 
4.12 Hâkim, hâkimlik makamında görevli iken avukatlık yapamaz. 
4.13 Hâkim, hâkimlerle ilgili derneklere katılabilir, bu tür 
bir dernek kurabilir ve hâkimlerin çıkarlarını temsil eden 
diğer örgütlere katılabilir. 
4.14 Hâkim ve hâkimin aile üyeleri; hâkimin yargısal görevlerinin 
yerine getirilmesiyle ilişkili olarak yapılmış, yapılacak veya 
yapılmamış bir şey ile ilgili herhangi bir hediye, bağış, borç ya 
da iltimas talebinde bulunmamalı ve bunları kabul etmemelidir. 
4.15 Hâkim; mahkeme personelinin veya kendi nüfuzu, idaresi veya 
yetkisi altında bulunan diğer kişilerin, hâkimin görev ve işlevleriyle 
ilişkili olarak yapılmış, yapılacak veya yapılmamış bir şey ile ilgili 
herhangi bir hediye, bağış, borç ya da iltimas talebinde bulunmasına 
veya bunları kabul etmesine bilerek müsaade etmemelidir. 
4.16 Kamunun bilgilendirilmesi konusundaki kanunlar ve 
yasal gerekler gözetilmek suretiyle hâkim; makul şekilde 
değerlendirildiğinde yargısal görevlerinin ifasında hâkimi etkilemek 
amacıyla verildiği izlenimi yaratmayacak olması veya taraflılık 
görüntüsüne yol açmayacak olması kaydıyla, sunuluş vesilesine 
uygun olarak sembolik bir hediye, ödül veya avantajı kabul edebilir.

Değer 3 
DÜRÜSTLÜK 
İlke: Dürüstlük, yargı görevinin doğru biçimde ifası için vazgeçilmez 
bir unsurdur. 
Kurallar: 
3.1 Adaletin gerçekleştirilmesi kadar, gerçekleştirildiğinin 
görülmesinin önemi de gözetilerek, hâkim kişisel ve mesleki 
ilişkilerinde söz ve davranışlarında makul bir değerlendirme ile 
yadırganabilecek ve taraflılık görüntüsü verebilecek durumlardan 
ve halkın yargıya olan güvenini sarsacak nitelikteki davranışlardan 
kaçınır. 
3.2 Hâkim, tüm faaliyetlerinde, hukukun üstünlüğüne saygılı 
olduğunu gösterir, yargının dürüstlüğüne ve bağımsızlığına halkın 
güvenini yükseltecek biçimde davranır. 
3.3 Hâkim, yargı görevini, kendisine veya başkalarına menfaat 
sağlamak amacıyla kullanmaz. 
3.4 Hâkimin, yargılama faaliyetine ilişkin olarak yaptığı, yapacağı 
veya yapmaktan kaçınması gereken herhangi bir eylem veya işleme 
ilişkin olarak, kendisi veya aile fertleri, hediye, borç, ağırlama, yarar, 
ayrıcalık veya lütuf gibi bir menfaat talep etmeyeceği gibi kabul de 
etmez. Hatta makul ölçüler çerçevesinde yargı görevinin ifasını 
etkilemeye yönelik olarak algılanabilecek diğer davranışlardan da 
kaçınır. 
3.5 Hâkim, yargı personelinin, yargılama faaliyetine ilişkin olarak 
yaptığı, yapacağı veya yapmaktan kaçınması gereken herhangi 
bir eylem veya işleme ilişkin olarak, hediye, borç, ağırlama, yarar, 
ayrıcalık veya lütuf gibi bir menfaat talep etmelerine ve kabul 
etmelerine izin vermez.
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5. Değer: EŞİTLİK 
İlke: Mahkemeler önünde herkese eşit muamele 
gösterilmesi, hâkimlik görevinin gereğince yerin 
getirilmesi için elzem bir unsurdur. 
Uygulama: 
5.1 Hâkim; ırk, renk, cinsiyet, din, ulusal köken, sosyal 
sınıf, engellilik, yaş, evlilik durumu, cinsel yönelim, sosyal 
ve ekonomik statü ve benzeri diğer hususlar (“davaya 
mesnet olmayan sebepler”) dâhil olmak üzere, ancak 
bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, çeşitli unsurlara 
dayanan farklılıkların ve toplumdaki çeşitliliğin bilincinde 
olmalı ve bunları anlamalıdır. 
5.2 Hâkim, yargı görevlerini yerine getirirken davaya 
mesnet olmayan sebeplere dayanarak herhangi bir kişi 
ya da gruba karşı sözle veya davranışlarıyla yanlılık veya 
önyargı sergilememelidir. 
5.3 Hâkim, yargısal görevlerini; davaya mesnet olmayan 
ve görevlerin düzgün bir şekilde icra edilmesinde 
ehemmiyetsiz olan sebeplerle ayrımcılık yapmaksızın 
davanın tarafları, tanıklar, avukatlar, mahkeme personeli 
ve yargı görevini icra eden meslektaşları dâhil herkes için 
gerekli ilgiyi göstererek yerine getirmelidir. 
5.4 Hâkim, mahkeme personeline veya kendisinin nüfuzu, 
idaresi veya denetimi altında bulunan diğer kişilere, 
kendi önüne gelmiş bir konuda, davaya mesnet olmayan 
sebeplere dayanarak bireyler arasında ayırımcılık 
yapmalarına izin vermemelidir. 
5.5 Hâkim, mahkeme huzurundaki yargılamalarda 
avukatlardan, yargılama konusuyla hukuki açıdan ilişkili 
olan ve meşru savunmanın konusu olabilecek olan 
hususlar hariç olmak kaydıyla, davaya mesnet olmayan 
sebeplere dayanarak herhangi bir kişi ya da gruba karşı 
sözleriyle veya davranışlarıyla yanlılık veya önyargı 
sergilemekten kaçınmalarını talep etmelidir.

Değer 5
EŞİTLİK
İlke: Yargı görevinin doğru biçimde ifası için mahkeme önünde 
herkese eşit muamelede bulunmak vazgeçilmez bir unsurdur.
Kurallar:
5.1 Hâkim, görevini yerine getirirken toplumdaki ırk, renk, siyasi 
görüş, cinsiyet, din,
vicdan, inanç, kültür, giyim, dil, doğum yeri, etnik veya sosyal 
köken, engellilik, yaş,
medeni hal, cinsel yönelim, sosyal veya ekonomik durum 
farklılıkları ve benzeri diğer
çeşitli kaynaklardan doğan, davaya mesnet olmayan farklılıkları 
bilir, anlar ve bu
farklılıkların kararını etkilemesine izin vermez.
5.2 Hâkim, yargı görevinin ifasında, söz veya davranışlarıyla, anılan 
nedenlerden dolayı,
herhangi bir kişi veya gruba karşı yanlı veya önyargılı davranışlar 
sergilemez.
5.3 Hâkim, taraflara, tanıklara, avukatlara, yargı personeline, 
yargıdaki meslektaşlarına ve
ilgili tüm kişilere karşı gereken duyarlılığı eşit şekilde göstererek 
yargılama faaliyetini
yürütür.
5.4 Hâkim, önünde olan bir konuda yargı personelinin ilgili kişiler 
arasında ayrım yapmasına
izin vermez.
5.5 Hâkim, görülmekte olan bir davada, tarafların veya vekillerin, 
yukarıdaki nedenlere
dayalı olarak, yasal iddia ve savunma sınırlarını aşacak şekilde söz 
ve/veya
davranışlarıyla, yanlılık veya önyargılı tavır sergilemelerini engeller.
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6. Değer: EHLİYET VE LİYAKAT 
İlke: Ehliyet ve liyakat, yargı görevinin gereğince yerine 
getirilmesinin ön koşullarıdır. 
Uygulama: 
6.1 Bir hâkimin yargısal görevleri, diğer tüm faaliyetlerden 
önce gelir. 
6.2 Hâkim, meslekî faaliyetini yargısal görevlere 
adamalıdır; bu görevler, sadece mahkemedeki yargısal 
işlev ve sorumlulukların yerine getirilmesini ve 
karar vermeyi değil, aynı zamanda yargı makamı ve 
mahkemenin işleriyle ilgili diğer görevleri de içerir. 6.3 
Hâkim, yargının denetimi altında hâkimlere sunulması 
gereken eğitimlerden ve diğer fırsatlardan yararlanarak 
yargısal görevlerin düzgün bir şekilde icrası için gerekli 
olan meslekî bilgisini, becerisini ve bireysel niteliklerini 
korumak ve artırmak için gerekli adımları atmalıdır. 
6.4 Hâkim, uluslararası sözleşmeler ve insan hakları 
normlarını oluşturan diğer belgeler dâhil olmak üzere 
uluslararası hukuktaki ilgili gelişmeleri takip etmelidir. 
6.5 Hâkim, mahkeme kararlarının verilmesi de dâhil tüm 
yargısal görevlerini etkin ve adil bir şekilde ve makul bir 
süre içerisinde yerine getirmelidir. 
6.6 Hâkim, mahkemedeki tüm yargılama aşamalarında 
düzeni ve davranış uygunluğunu sağlamalı; davanın 
tarafları, jüri üyeleri, tanıklar, avukatlar ve hâkimin resmi 
sıfatıyla muhatap olduğu diğer kişilerle ilişkilerinde sabırlı, 
vakur ve nazik olmalıdır. Hâkim, aynı davranış tarzını 
tarafların yasal temsilcilerinden, mahkeme personelinden 
ve kendi nüfuzu, idaresi ve denetimi altında bulunan diğer 
kişilerden de talep etmelidir. 
6.7 Hâkim, yargısal görevlerini layıkıyla yerine getirmesine 
uygun düşmeyen davranışlar içerisinde bulunmamalıdır

Değer 4 MESLEĞE YARAŞIRLIK 
İlke: Mesleğe yaraşırlık ve bunun görüntü olarak ortaya konulması, 
hâkimin tüm faaliyetlerinin ifası için vazgeçilmez unsurdur.  Kurallar: 
4.1 Hâkim, tüm faaliyetlerinde, mesleğe yaraşmayacak şekilde 
davranmaktan ve görünmekten kaçınır. Mesleğe yaraşırlığın ölçüsü, 
makul bir kişinin zihninde, dürüstlüğü, tarafsızlığı ve yetkinliği hakkında 
olumlu ya da olumsuz bir algının oluşup oluşmadığına göre belirlenir. 
4.2 Hâkim, daima halkın gözü önünde olduğundan, normal bir 
vatandaşa göre külfet olarak nitelendirilebilecek kişisel sınırlamaları 
kabullenir, bunlara isteyerek uyar. 
4.3 Hâkim, mesleki ve kişisel ilişkilerinde diğer meslektaşları nezdinde, 
makul ölçüler çerçevesinde bakıldığında kayırma veya taraflılık 
kuşkusu ya da görüntüsü verecek durumlardan kaçınır. 
4.4 Hâkim, ev veya işyerinin, başka bir hukukçu tarafından müvekkilleriyle 
iş amacıyla görüşme yeri olarak kullanılmasına izin vermeyeceği gibi 
kendisi de başka bir hukukçunun ev veya işyerini bu amaçla kullanmaz. 
4.5 Hâkim, ifade, inanç, dernek kurma ve toplanma özgürlüğünü 
kullanırken, yargı görevinin onurunu, yargının bağımsızlığını ve 
tarafsızlığını koruyacak şekilde davranır. 
4.6 Hâkim, siyasi niteliğe bürünmüş, çekişmeli tartışmalara aleni 
olarak katılmaktan ve görüş bildirmekten kaçınır. 
4.7 Hâkim, sosyal medya kullanırken öz denetim yapmak suretiyle 
siyasi, etnik, mezhepçi, cinsiyetçi ve benzeri paylaşım yapmaz. 
4.8 Hâkim, şahsına ve ailesine ait olan mal varlıklarının idaresini 
hâkimlik görevini etkilemeyecek şekilde ifa eder. 4.9 Hâkim, 
tarafsızlığını olumsuz etkileyen, yargı görevlerinin uygun biçimde 
ifasını engelleyen, yargı makamından yararlanan veya hâkimin 
görev yaptığı mahkeme önüne gelmesi muhtemel avukatlar ve diğer 
kişilerle menfaat içeren ilişkilerden kaçınır. 
4.10 Hâkim, yargı makamının itibarını, kendisine, aile fertlerinden 
birisine veya başka bir kimseye özel çıkar sağlamak üzere kullanmaz. 
4.11 Hâkim, yargı görevinin ifasında herhangi bir kimsenin özel 
durumundan etkilenmez, etkilendiği izlenimi uyandırmaz ve 
başkalarının bu izlenimi oluşturmasına izin vermez. 
4.12 Hâkim, yargı görevinin ifası esnasında elde etmiş olduğu 
bilgileri, yargı görevi dışındaki amaçlarla kullanmaz. 
4.13 Hâkim hediye kabul etmez ancak; umuma açıklama konusundaki 
yasal gerekler ve hukuk gözetilmek suretiyle tarafgirlik görüntüsüne 
yol açmayacak veya yargısal görevlerin icrasında kendini etkileme 
izlenimi oluşturmayacak yüksek maddi değer taşımayan sembolik, 
hatıra kabilinden hediye, ödül ve benzeri şeyi alabilir. Uluslararası 
protokol, nezaket, teamül veya kurumsal nezaketin gerektirdiği 
hallerde hediye kabulü bu kapsam dışındadır. Mevzuatta belirlenen 
değerin üzerindeki hediyeler kurum müzesinde saklanır. Hâkim 
beklentisi olduğu izlenimi verecek nitelikte hediye vermez. 
4.14 Hâkimin içinde yaşadığı toplumdan kendisini tamamen soyutlaması 
mümkün olmadığı gibi yararlı da değildir. Adaletin tesisi için toplumu 
tanımak vazgeçilmez bir unsur olduğundan, hâkim, yargı görevlerini 
olumsuz şekilde etkilememek şartıyla, aşağıdakileri yapabilir: 
4.14.1 Hukuki konularda yazılar yazabilir, konferans ve ders verebilir ya 
da diğer etkinliklere katılabilir. 
4.14.2 Hukuki konularla ilgili olarak kamu kurumları, özel kuruluşlar ile 
görüşebilir ve açık oturumlara katılabilir. 4.14.3 Hâkim, tarafsızlık ve siyasi 
yansızlığı ile çelişmemek ve böyle bir izlenim oluşturmamak kaydıyla 
resmi organ, komisyon ve sair kurullarda üye olarak görev alabilir. 
4.14.4 Hâkim, makamını ve mesleki onurunu zedelememesi ve görevine 
engel olmaması kaydıyla sivil toplum faaliyetlerine katılabilir. 
4.15 Hâkim, davanın taraflarına menfaat karşılığı olmasa bile 
danışmanlık yapmaz. 
4.16 Hâkim, kanunun açıkça izin verdiği haller dışında, mesleki veya 
bireysel hakemlik ya da arabuluculuk yapmaz veya yargı işlevi ifa etmez. 
4.17 Hâkim, mesleki örgütleri kurabilir, üye olabilir veya mevzuata 
aykırı olmamak kaydıyla hâkimlerin çıkarlarını temsil eden diğer 
örgütlere katılabilir. 
4.18 Hâkim esas olarak verdiği hüküm ile konuşur. Kendisinin veya 
meslektaşlarının kararlarını görev gereği olmadıkça etki altında 
bırakacak şekilde eleştirmez, bu tarz eleştirenler ile iletişime girmez, 
yetkili olmadığı sürece medyada çıkan bu nitelikteki haber ve 
yorumlar hakkında açıklamada bulunmaz. 
4.19 Hâkim, zorunlu olmadıkça yargı görevinin ifasına yönelik 
meşru eleştirileri sınırlamak için idari, cezai ve hukuki yaptırımlara 
başvurmaktan genel olarak kaçınır. 
4.20 Hâkim, meslektaşlarına ve personele psikolojik taciz (mobbing) 
uygulamaz ve başkaları tarafından da uygulanmasına izin vermez.
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Değer 6 EHLİYET VE ÖZEN 
İlke: Ehliyet ve özen, yargı görevinin doğru biçimde ifasının ön 
şartlarıdır. 
Kurallar: 
6.1 Yargı görevi, hâkimin diğer tüm faaliyetlerinden üstün ve 
önceliklidir. 
6.2 Hâkim, mesleki faaliyetlerini yargı görevine hasreder; yargı 
görevi yalnız mahkemedeki görev ve sorumlulukların ifasını ve karar 
verilmesini değil aynı zamanda, yargı görevine veya mahkemenin 
işleyişine ilişkin olan diğer görevleri de içerir. 
6.3 Hâkim, özellikle çalışma saatlerine kendisi riayet ettiği gibi 
idaresi altındaki kişilerin de çalışma saatlerine uymasını sağlar. 
6.4 Hâkim, görevli olduğu mahkemede adaletin etkin ve verimli 
biçimde dağıtılmasına özen gösterir. Daire başkanı, dosyaların üye 
veya tetkik hâkimleri arasında adil şekilde dağıtılması için gerekli 
önlemleri alır. 
6.5 Hâkim, yargılama faaliyeti ve mahkemesini denetlemek için 
ihtiyaç duyacağı bilgi, beceri ve kişisel niteliklerini geliştirmek 
amacıyla gerekli eğitim ve diğer imkânlardan yararlanır veya bu 
niteliklerini sürdürmek ve yükseltmek için makul önlemleri alır. 
Yönetim yetkisi olan hâkimler, idari açıdan kendilerine bağlı hâkim 
ve personeli bu konuda destekler, teşvik eder ve gerektiğinde iş 
yükünü bu durumu gözeterek belirler. 
6.6 Hâkim, insan hakları normlarını tesis eden uluslararası 
sözleşmeler ve diğer hukuk belgeleri dâhil olmak üzere, uluslararası 
ve karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeleri izler. 6.7 Hâkim, mahkeme 
kararlarındaki muhalefet şerhlerini yazmak da dâhil olmak üzere 
tüm yargısal görevlerini etkin bir şekilde, âdilane ve makul bir süre 
içerisinde yerine getirir. 
6.8 Hâkim, mahkemede düzen ve nezaketi korur ve davanın 
tarafları, tanıklar, avukatlar ve resmi sıfatla ilişkide olduğu herkese 
karşı sabırlı, vakur ve nazik olur. Hâkim, avukatlar ve mahkeme 
personelinin aynı biçimde davranmasını sağlar. 
6.9 Hâkim, yargı görevinin özenli biçimde ifasıyla bağdaşmayacak 
hiçbir davranış içinde bulunmaz. 
6.10 Adalete erişim, hukukun üstünlüğü için vazgeçilmez 
önemde olduğundan, hâkim, kendi yetkileri dâhilinde, bu erişimi 
kolaylaştıracak ve artıracak usulleri benimser. 
6.11 Hâkim, yargı bağımsızlığının muhafazası için temel unsur olan 
halkın güvenini güçlendirecek şekilde, yargı etiğiyle ilgili yüksek 
standartlar sergiler ve bu standartları yüceltir. 
6.12 Hâkim, hâkimler veya personelin atama, yükselme, unvan 
değiştirme ve benzeri özlük işlerine dair idari görevler ifa ederken, 
şeffaf bir şekilde ehliyet ve liyakat esaslarına öncelik verir, kendisine 
bağlı çalışanların da aynı şekilde davranmasını sağlar.
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Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel 
İlkeleri ( 26 Ağustos - 6 Eylül 1985 tarihleri ara-
sında Milano’da yapılan BM Suçun Önlenmesi 
ve Suçluların Tedavisi Yedinci Kongresinde kabul 
edilmiş, 29 Kasım 1985 tarih ve 40/32 sayılı ve 
13 Aralık 1985 tarih ve 40/146 sayılı kararlarla 
BM Genel Kurulu tarafından tasdik edilmiştir.) 
“Yargı Bağımsızlığı”nı şöyle düzenler:

“Yargı Bağımsızlığı 1. Yargı bağımsızlığı devlet 
tarafından güvence altına alınır ve anayasada veya 
iç hukukta yargı bağımsızlığına yer verilir. Yargı 
bağımsızlığına saygı göstermek ve gözetmek bütün 
hükümet kurumlarının ve diğer kurumların göre-
vidir. 2. Yargı organı, önündeki sorunlar hakkında 
herhangi bir tarafın herhangi bir nedenle doğrudan 
veya dolaylı kısıtlama, etki, teşvik, baskı, tehdit ve 
müdahalesine maruz kalmaksızın, maddi olaylara 
ve hukuka dayanarak tarafsız bir biçimde karar ve-
rir. 3. Yargı organı yargısal niteliğe sahip her konu-
da yargılama yetkisine ve karar vermesi istenen bir 
sorunun kendisinin hukuken tanımlanan yetkisine 
girip girmediği hakkında münhasıran karar verme 
yetkisine sahiptir. 4. Yargılama sürecine usulsüz 

ve yetkisiz müdahale yapılamaz ve yargısal karar-
lar değişikliğe tabi tutulamaz. Yargısal organların 
verdikleri cezaların hukuka uygun olarak yargısal 
denetime tabi tutulması veya yargı organlarının 
verdikleri cezaların yetkili makamlar tarafından 
azaltılması veya başka bir ceza ile değiştirilmesi 
bu prensibi ihlal etmez. 5. Herkes, önceden kon-
muş hukuki usullere göre yargılama yapan olağan 
mahkemelerde veya yargı yerlerinde yargılanma 
hakkına sahipti. Olağan mahkemelere veya yar-
gı yerlerine ait olan yetkilerin ellerinden alınması 
amacıyla, yerleşmiş yasal usulleri gereği gibi uygu-
lamayan yargı yerleri kurulamaz. 6. Yargı bağım-
sızlığı prensibi, yargılama organının davaları adil 
bir biçimde görmesini ve tarafların haklarına saygı 
gösterilmesini gerektirir ve yargılama organına bu 
imkânı verir. 7. Yargı organlarının görevlerini ge-
reği gibi yapmalarını mümkün kılmak için yeterli 
kaynakları ayırmak, her üye devletin görevidir.”

Kaynak: http://www.hsk.gov.tr/Eklenti-
ler/Dosyalar/51159f30-8d0e-4bb4-becc-
1446b51d1a5d.pdf

Yaşamla İlişkilendir
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Türk Hukuk Tarihinde  “yargı bağımsızlığı” 
denince ilk akla gelen Mecelle’nin ilgili hükümle-
ridir. “Geçmişten Gümümüze Türk Hukukunda 
Hâkimin Tarafsızlığı” başlıklı incelemeden ilgili 
bölümü okuyalım:

“Osmanlı Medeni Kanunu olarak da bili-
nen Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye 1869-1876 yılla-
rı arasında yürürlüğe girmiştir. (…) Mecelle’nin 
“Kitabü’l-Kaza” başlığını taşıyan On altıncı Kita-
bı, muhakeme hukuku ile ilgilidir (m.1784vd.) 
Bu kitabın Birinci Babı hâkimlerle ilgili olup 
1792-1794. maddeleri hâkimin nitelikleri, 1795-
1799.maddeleri ise hâkim etiği ile ilgilidir. (…) 
Mecelle’de hâkimin tarafsızlığını teminat altına 
almak için bazı hükümler öngörülmüştür. Kanu-
nun 1792. maddesinde “ Hâkim, hakîm, fehîm, 
müstakîm, emîn ,mekin ve metîn olmalıdır.” de-
nilerek hâkimlerin özellikleri sayılmış dolayısıyla 
tarafsızlık ilkesi de bu madde kapsamında ele alın-
mıştır. Mecelle’nin 1795. maddesine göre, hâkimin 
duruşmada şakalaşması, alışveriş yapması yasaktır. 
(…) 1796. maddesinde ise, hâkimin taraflardan 
hediye kabul edemeyeceği düzenlenirken; 1797. 
maddesinde, hâkimin tarafların ziyafetine gide-
meyeceği belirtilmiştir. (…) Hâkimlerin taraflara 
adil davranmaları gerektiği Mecelle’nin 1798’inci 

maddesinde hükme bağlanmıştır. Bu maddeye 
göre, hâkimin taraflardan biri ile yakınlaşması, 
hâkimin taraflardan birini evine kabul etmesi, 
duruşma salonu veya başka yerde taraflardan biri 
ile baş başa kalması, taraflardan birine el, göz veya 
baş ile işaret etmesi, onlardan birine gizlice yahut 
diğerinin bilmediği bir lisan ile bir şey söylemesi 
yasaklanmıştır. Maddede yer alan adil davranma 
yükümlülüğü iki şekilde anlaşılabilir. İlki hâkimin 
yargılama sırasında yargılamaya ilişkin işlerde ta-
raflara eşit davranmasıdır. İkincisi ise haksızlığa 
yönelmeden, haklı tarafa hakkının verilmesidir.
(…)  Görüldüğü gibi, Mecelle ile hâkimlere yük-
lenen ilk sorumluluk, yargılamaya ilişkin husus-
larda taraflara eşit davranmak olup, bu da ancak 
tarafsızlık ile sağlanabilir.  (…) Mecelle’nin 1815. 
maddesinde, ihsas-ı rey yasağı getirilmiştir. Buna 
göre “Hakim kable’l hüküm ne veçhile hükmedi-
leceğini ifşa etmez.” 

Kaynak: Topuz,G. Konan, B. (2018 ) “Geçmiş-
ten Gümümüze Türk Hukukunda Hâkimin Ta-
rafsızlığı”. Ankara Üni. Hukuk Fak. Dergisi, 66 
(4) 2017: s. 763-794
h t t p : / / d e r g i l e r . a n k a r a . e d u . t r / d e r g i -
ler/38/2245/23360.pdf

Araştırmalarla 
İlişkilendir

Bangalor Yargı Etiği ilkeleri 
ile İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesini ilişkilendi-
riniz.

Yargıtay Cumhuriyet Savcı-
ları Etik Davranış İlkeleri, 
Mesleki Davranışlar kenar 
başlığı altında hangi davra-
nışsal ilkeleri listelemiştir?

1 Yargı etiğinin temelleri ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarının tâbi oldukları etik kuralları 

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Yargıtay Yargı Etiği İlkele-
ri ile Yargıtay Cumhuriyet 
Savcıları Etik Davranış İl-
keleri başlıklı belgeleri “ta-
rafsızlık” ve “bağımsızlık” 
değerleri bakımından karşı-
laştırınız.

Öğrenme Çıktısı
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1 Yargı etiğinin temelleri ile hâkim ve Cumhuriyet 
savcılarının tâbi oldukları etik kuralları 
açıklayabilme

Yargı Etiğinin Temelleri 
ile Hâkim ve Cumhuriyet 

Savcılarının Tâbi Oldukları Etik 
Kurallar

Bir maddi hukuk kuralı hangi sonuca işaret ederse etsin, bir 
usul (yargılama) hukuku kuralı hâkimleri veya savcıları hangi 
işlemde bulunmaya yönlendirirse yönlendirsin, bu kuralların 
nasıl uygulandığı, kurallar ile öngörülen amaca ulaşılıp ulaşıla-
madığı, yargılama faaliyetinde görev yapan kişilerin vicdanına 
ve ahlâkına, hatta insafına bağlıdır.
Yargı ve mensuplarına ilişkin etik kurallar, geleneksel olarak 
Devlet mahkemelerinde görev alan hâkim, Cumhuriyet savcısı, 
avukat, yazı işleri müdürlüğü personeli esas alınarak tartışıla-
gelmiştir. Ne var ki 21. Yüzyıla geldiğimizde uyuşmazlık çözü-
mü salt Devlet mahkemelerinin tekelinde bir vakıa olmaktan 
çıkmıştır. İşte burada alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından 
bahsederiz.
Ünitemizde, esasen hâkim ve Cumhuriyet savcıları bakımından 
geçerli etik kurallara yer verilmiştir. Bu kurallar, yargısal faali-
yette veya alternatif uyuşmazlık çözümlerinde görev alan kişiler 
(süjeler) bakımından da bir temel meydana getirir. 
Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının tâbi oldukları etik kural-
lara yer veren bir metin Türk hukuku özelinde yakın tarihle-
re kadar mevcut değildir. Bu boşluk, yargı etiği konusunda 
uluslararası bir temel metin olan, “Bangalor Yargısal Davranış 
İlkeleri (BYDİ)”nin HSK tarafından, meslek mensuplarına tav-
siye edilmesiyle, bir diğer söyleyişle, gayri resmî şekilde doldu-
rulmaya çalışılmıştır. Nihayet Türkiye özelinde 2017 yılında, 
Yargıtay Başkanlar Kurulunun önerisi üzerine Yargıtay Büyük 
Genel Kurulu tarafından Yargıtay Yargı Etiği Kuralları kabul 
edilmiştir. Bu kurallar tüm hâkim ve Cumhuriyet savcıları ba-
kımından da yol göstericidir. 
Bağımsızlık bakımından, hâkim (ve Cumhuriyet savcısı) gö-
revini, doğrudan veya dolaylı her hangi bir sebeple veya her 
hangi bir yerden gelen müdahale, tehdit, baskı, teşvik ve tüm 
dış etkilerden uzak şekilde yerine getirmelidir. Tarafsızlık ise, 
yargısal görevin taraf tutmadan, taraflardan birini kayırmadan 
veya ayırmadan, ön yargılı davranmadan, bir inanç veya terci-
hin olumlu veya olumsuz etkisi altında kalmadan, saydıkları-
mıza dair şüphe yaratacak herhangi bir hareketten arındırılarak 
yürütülmesi anlamına gelir. 
Bir hâkim veya Cumhuriyet savcısının dürüst davranma yü-
kümlülüğü hem yargısal işlemleri hem onun kişisel ilişkilerini, 
diğer yandan sözleri kadar davranışlarını da kapsar.
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neler öğrendik?

1  Hâkim ve Cumhuriyet savcısının görevini, 
doğrudan veya dolaylı her hangi bir sebeple veya 
her hangi bir yerden gelen müdahale, tehdit, baskı, 
teşvik ve tüm dış etkilerden uzak şekilde yerine ge-
tirmesi, aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ifade edilir?
A.  Bağımsızlık  B.  Tarafsızlık
C. Mesleğe yaraşırlık D. Dürüstlük
E. Ehliyet ve özen 

2  Hâkimin taraflardan birini kayırmadan veya 
ayırmadan, ön yargılı davranmadan karar vermesi 
aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ifade edilir?
A. Bağımsızlık  B.  Tarafsızlık
C. Mesleğe yaraşırlık D. Dürüstlük
E. Ehliyet ve özen 

3  Aşağıdakilerden hangisi bir hukuk davası ba-
kımından hâkimin davaya bakmaktan yasaklı ol-
duğu hâllerden biridir?
A.  Taraflardan birine öğüt vermiş olmak
B. Taraflardan biri ile düşmanlığı bulunmak
C. Taraflardan biri ile dördüncü derece akraba olmak
D. Gerekmediği halde görüş açıklamak
E. Taraflardan biri ile nişanlı olmak

4  Duruşma tutanağında yer almayan bir hususa 
dayanarak karar vermek, bir ifadeyi bilerek tutana-
ğa geçirmemek yahut söylenmemiş bir sözü söylen-
miş gibi göstermek, aşağıdaki ilkelerden hangisini 
ihlal eder?
A. Bağımsızlık  B.  Tarafsızlık
C. Dürüstlük  D.  Ehliyet 
E. Eşitlik

5   I. Hâkim bu yasağa uygun hareket edilmesini 
salt kendisi adına gözetir. Bu anlamda diğer 
yargı personeli bakımından bir yükümlülü-
ğe tâbi değildir. 

 II. Hâkim hediye kabul edemez. Bununla bir-
likte sembolik, hatıra kabilinden bir hediye 
veya ödül alabilir. 

    III. Hâkim, beklentisi olduğu izlenimi verecek 
nitelikte olsa dahi hediye verebilir.

Menfaat sağlama yasağı ile ilgili yukarıdaki ifade-
lerden hangileri doğrudur?
A. Yalnız I  B.  Yalnız II
C. Yalnız III  D.  I ve II
E. II ve III

6  Hâkim veya Cumhuriyet savcısının siyasi ni-
teliğe bürünmüş, çekişmeli tartışmalara aleni ola-
rak katılmaktan ve görüş bildirmekten kaçınması 
aşağıdaki etik ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
A. Tarafsızlık   
B.  Ehliyet
C. Dürüstlük  
D.  Mesleğe yaraşırlık
E. Menfaat elde etme yasağı

7  Aşağıdakilerden hangisi hâkimlik veya Cum-
huriyet savcılığı mesleği sırasında yapılabilecek iş-
ler arasında yer almaz?
A. Hukuki konularda konferans vermek 
B. Meslek örgütüne üye olmak 
C. Davanın taraflarına danışmanlık vermek
D. Hâkimlerin çıkarını temsil eden bir örgüte ka-

tılmak 
E. Sivil toplum faaliyetlerinde yer almak

8  Yargılamanın taraflarının aynı haklara, aynı 
ölçüde sahip olmaları aşağıdakilerden hangisi ile 
ifade edilir?
A. Silahların eşitliği  
B.  Bağımsızlık 
C. Gizlilik   
D.  Dürüstlük 
E. Ehliyet ve özen 

9  Hâkimlik makamının gerektirdiği perfor-
mansın ön koşulu aşağıdakilerden hangisi ile ifade 
edilir? 
A. Bağımsızlık   
B.  Mesleğe yaraşırlık
C. Ehliyet ve özen  
D.  Gizlilik
E. Dürüstlük

10  Hâkim ev veya işyerinin, başka bir hukukçu 
tarafından müvekkilleriyle iş amacıyla görüşme 
yeri olarak kullanılmasına izin vermemesi gereği 
aşağıdaki etik ilkelerden hangisi ile doğrudan ilgi-
lidir?
A. Mesleğe yaraşırlık B.  Dürüstlük
C. Bağımsızlık  D.  Tarafsızlık
E. Ehliyet ve özen
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Yanıtınız yanlış ise “Hâkim ve Cumhuriyet 
Savcısının Bağımsız Olmasının Anlamı” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. A Yanıtınız yanlış ise “Mesleğe Yaraşırlık” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

6. D

Yanıtınız yanlış ise “Somut Olarak Hâkim ve 
Cumhuriyet Savcılarının Görev Almaktan Ya-
saklı Olmaları ve Reddi” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

3. E Yanıtınız yanlış ise “Eşitlik” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

8. A

Yanıtınız yanlış ise “Tarafsız Kalmanın Anla-
mı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. B Yanıtınız yanlış ise “Mesleğe Yaraşırlık” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. C

Yanıtınız yanlış ise “Dürüstlüğün Anlamı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

4. C

Yanıtınız yanlış ise “Menfaat Sağlama Yasa-
ğı” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. B

Yanıtınız yanlış ise “Ehliyet ve Özen” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. C

Yanıtınız yanlış ise “Mesleğe Yaraşırlık” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. A

Araştır Yanıt
Anahtarı6

Araştır 1

1. Mesleki Davranışlar:
Yargıtay Cumhuriyet savcıları daima; 
1.1 Görevlerini ilgili ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak yerine getirirler, 
1.2 Mesleklerinin onurunu korurlar, 
1.3 En yüksek düzeyde dürüstlük ve özen standartlarına uyarlar, 
1.4 Görevlerini adil, tarafsız, bağımsız ve tutarlı biçimde yerine getirirler ve 
öyle görünürler, 
1.5 Hukuka, meslek kuralları ile etik ilkelerine uygun tutum ve davranış sergilerler, 
1.6 Mesleki bilgi ve yeteneklerini sürdürmek ve yükseltmek için çalışırlar ve 
hukuki gelişmeleri takip ederler, 
1.7 Kamu adına görev yaptığı bilinciyle insan onuru ve haklarını korur ve 
yüceltirler, 
1.8 Mesleki gizliliği muhafaza ederler, 
1.9 Herkesin kanun önünde eşit muamele görme hakkına riayet ederler; cin-
siyet, ırk, renk, dil, din, mezhep, siyasi veya diğer görüş, cinsel yönelim, ulusal 
veya sosyal köken, mülkiyet, refah, doğum yeri, sağlık, engellilik veya başka 
bir nedenle ayrımcılık yapmaktan kaçınırlar, 
1.10 Makul bir kişinin gözüyle cinsel taciz olarak algılanabilecek söz veya davranışlar-
dan kaçınır ve denetimi altındaki kişilerin de bu şekilde davranmasına izin vermezler, 
1.11 Mahkemeler, kolluk, kamu kurumları, personel, iş sahipleri ve avukatlar-
la olan görevlerini saygı ve nezaketle yerine getirirler, 
1.12 Meslektaşlarına ve personele mobbing (psikolojik taciz) uygulamaz ve 
uygulanmasına izin vermezler.
Kaynak:  https://www.yargitaycb.gov.tr/documents/CumhuriyetSavcilariE-
tikDavranisIlkeleri.pdf
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Anahtar Sözcükler: • Yazı İşleri Hizmeti Görevlileri • İcra ve İflâs Dairesi • Avukat • Avukatlık Meslek Etiği 
• Bilirkişi • Bilirkişilik Etiği • Arabulucu • Arabuluculuk Etiği • Uzlaştırma • Uzlaştırma Etiği   

1
Yazı İşleri Hizmeti Görevlileri ile İcra ve 
İflâs Memurları Bakımından
1 Yazı işleri hizmeti görevlileri ile icra ve iflâs 

memurlarının tâbi oldukları etik kurallarını 
bilmek 2 Avukatlar Bakımından

2 Avukatlık etik kurallarını açıklayabilmek

Bilirkişiler, Arabulucular ve Uzlaştırmacılar 
Bakımından
7 Bilirkişilik, arabuluculuk ve uzlaştırma 

müesseselerine ilişkin etik kuralları 
öğrenmek ve bunları birbirinden ayırt 
edebilmek3
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GİRİŞ
Bir önceki ünitemizde, yargı etiği kavramının 

temelleri üzerinde durmuştuk. Bu kurallar sadece 
yargılama görevini üstlenen hâkimler veya kural 
olarak iddia makamı olan Cumhuriyet savcıları ba-
kımından değil, yargısal faaliyete o veya bu şekilde 
iştirak eden veya alternatif uyuşmazlık çözüm yol-
larında görev alan süjeler bakımından da geçerlidir. 

Öte yandan yargısal faaliyet içerisinde veya bir 
alternatif uyuşmazlık çözümünde görev alan bir 
kişinin tâbi olduğu etik kurallar da özünde birdir. 
Bunların tümü aynı amaca yönelmektedir. Ancak, 
aşağıda sayacağımız süjelerin, yerine getirdikleri 
işin niteliği, bazı etik kuralların bunların kimisi 
bakımından yek diğerine göre daha ön plâna çık-
masına sebebiyet verebilmektedir. 

Hâl böyleyken şimdi bu başlık altında öncelikle 
bu kuralları temel olarak zikredeceğiz. Daha sonra 
ise belli meslek mensupları özelinde bu etik kural-
ların görünüm biçimleri üzerinde durup, bunları 
yerine getirilen faaliyet özelinde somutlaştıracağız.  

Bu çerçevede ilk olarak yazı işleri hizmetlerinde 
veya icra ve iflâs dairelerinde görev yapan kamu gö-
revlilerinin tâbi oldukları etik kurallar üzerinde du-
racağız. Daha sonra meseleyi hâkim ve Cumhuriyet 
savcısı kadar yargılamanın (veya savunmanın) aslî 
süjesi olan avukatlar bakımından ele alacağız. Etik 
ilkeler bakımından ele alacağımız son süjeler ise, 
çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren hâllerde 
bilgisine başvurulan bilirkişiler ile arabuluculuk ve 
uzlaştırma olarak ifade edilen alternatif uyuşmazlık 
çözüm yöntemlerinde görev alan arabulucular ile uz-
laştırmacılar olacak.  

YAZI İŞLERİ HİZMETİ 
GÖREVLİLERİ İLE İCRA VE İFLÂS 

MEMURLARI BAKIMINDAN

Yazı İşleri Hizmetleri Görevlilerinin 
ve İcra ve İflâs Memurlarının Yargısal 
Faaliyet İçinde Yeri ve Etiğin Bunlar 
Bakımından Önemi  

Yazı işleri hizmeti görevlileri tipik hâkim 
(mahkeme) yardımcılarıdır. Bunlar yardımcı adliye 
personeli olarak da adlandırılır. Bu kişiler yargıla-
manın her derecesinde oluşturulan mahkemelerde, 
yani ilk derece, bölge adliye veya bölge idare mah-

kemeleri ile Yargıtay ve Danıştay ve ayrıca Cumhu-
riyet başsavcılıkları bünyesinde görev yaparlar. 

Yazı işleri hizmetlerinde, yazı işleri müdürü, 
yeterli sayıda zabıt kâtibi, mübaşir ve diğer me-
murlar bulundurulur. Saydığımız bu memurların 
yanı sıra, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay gibi 
üst mahkemelerde, idari işler, bilgi işlem ve sair bazı 
hususlarda diğer müdürlükler de bulunmaktadır. 

İşte yazı işleri hizmet etiği de temellerini, bu 
hizmetin yargı fonksiyonu içindeki bu yeri ve öne-
minde bulmaktadır. Türk hukukunda yardımcı 
adalet personelinin yazı işlerini yürütürken tâbi 
oldukları etik kuralları doğrudan içeren bir düzen-
leme yakın tarihlere kadar bulunmamaktaydı.

Nihayet 2017 yılında, “Yargıtay Personeli 
Etik Davranış İlkeleri” kabul edilmiş bulunmak-
tadır. Söz konusu etik ilkeler, “Yargıtay Etik, Şef-
faflık ve Güven Projesi kapsamında hazırlanmıştır. 
Öte yandan bu kuralların hazırlanmasında bizzat 
Yargıtay personelinin kendisi görev almıştır. 

Bu etik ilkeler, bir önceki ünitemizde yer verdi-
ğimiz Yargıtay Yargı Etiği İlkelerinin hazırlanma-
sında görev almış Yargıtay Daire Başkanı ve üyeleri 
tarafından incelenmiş, daha sonra Yargıtay Birinci 
Başkanı tarafından kabul edilmiştir. 

Söz konusu etik davranış ilkeleri, ilk etapta Yar-
gıtay personeli, burada görev alan zabıt kâtipleri, 
yazı işleri müdürleri ve sair görevlileri ilgilendir-
mektedir. Ancak hiç şüphe yok ki, bu ilkeler ilk 
derece ve bölge adliye mahkemeleri nezdinde veya 
Cumhuriyet savcılıkları yazı işlerinde görev yapan 
personel açısından da yol gösterici ve öncü bir içe-
riğe sahiptir. 

Kaldı ki saydığımız bu görevlilerin her biri, 
kamu görevlisi sıfatını taşımaktadır. Bu sebeple, 
belli bir prosedür sonucu göreve tayin edilmelerin-
den hemen önce, kamu etik sözleşmesini imzala-
makla yükümlü olup kamu etiğine ilişkin ilkelere 
görevleri boyunca riayet etmeyi taahhüt ederler. Bu 
bağlamda kamu görevlilerinin tâbi oldukları etik 
kurallar çerçevesinde dile getirilen tüm hususlar, 
bu kişiler bakımından da aynı şekilde geçerlidir. 

Öte yandan, bu kişiler, yürüttükleri faaliyetin 
kapsam ve içeriği bakımından da etik yükümlü-
lüklere tâbidirler. Çünkü, tüm bu müdürlüklerde 
görev alan müdür ve diğer memurlar, görevlerini 
yerine getirirken idari yönüyle de olsa yargısal fa-
aliyete iştirak ederler, bu anlamda geniş anlamda 
yargı fonksiyonun bir parçasını meydana getirirler 
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(Tanrıver, 2017). Somutlaştıracak olursak yargıla-
ma sadece hâkim tarafından yürütülen bir faaliyet 
değildir. Örneğin duruşma tutanaklarının tutul-
ması, yazı işlerinin yürütülmesi, taraflara dava dos-
yalarının inceletilmesi, bizzat dosyanın tutulması 
veya muhafazası, tutanak örneği verilmesi ve diğer 
pek çok husus, idarî birer faaliyet de olsa, geniş an-
lamda yargılamanın bir parçasını oluşturur.  

2013 yılında “Mahkeme Yönetimi Sisteminin 
Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında yayımlanan 
“Adliye Personeli El Kitabı”nda da, yardımcı adalet 
personelinin tâbi olduğu etik kurallara değinildi-
ğini görüyoruz. Aktaracak olursak; adliye personeli 
sosyal alanda kurduğu ilişkilerde diğer memurlardan 
çok daha fazla sorumluluk taşımaktadırlar. Görev 
yaptığı il veya ilçede yaşayan vatandaşlarla, insanlar-
la özel yaşamında kurduğu ilişkilerde dikkatli dav-
ranmalı ve sınırlarını çok iyi belirlemelidirler. Aynı 
şekilde adliyeye gelen iş sahiplerine karşı tutumları da 
soruşturmanın gizliliğine veya mahkemenin tarafsız-
lığına gölge düşürür nitelikte olmamalıdır.

Nihayet, son olarak, uluslararası bir sivil top-
lum örgütü olan The Judicial Integrity Group’un 
2005 yılında Viyana’da gerçekleştirilen dördüncü 
yıllık toplantısında kabul edilen Mahkeme Persone-
li Davranış İlkeleri de içeriği itibariyle yol gösterici 
niteliktedir. 

İcra ve iflâs dairesi ise bir şüphesiz ki bir mah-
keme değildir. Cebri icra takiplerinde veya iflâs 
tasfiyesinde görev yapar. Bununla birlikte geniş an-
lamda yargısal faaliyet içinde yer alır:

Kişiler, maddi (borçlar, ticaret, iş ve benzeri) 
hukuktan doğan haklarını bizzat kendileri elde 
edemezler. Bir hakkın elde edilebilmesi için, kural 
olarak Devletin cebri icra organlarına başvurulma-
sı zorunludur. Türk hukuku bakımından herhangi 
bir hakkın cebrî icra denilen prosedür yoluyla elde 
edilmesi de kural olarak icra ve iflâs daireleri tara-
fından sağlanmaktadır. Bu, yerine göre bir mahke-
me hükmünün icra edilmesi, yerine göre iflâs kara-
rı ile başlayan bir iflâs tasfiyesi süreci olabilir. 

İşte böyle bir süreçte de icra ve iflâs dairesi mü-
dürleri, yardımcıları ve diğer memurların, görevle-
rini yerine getirirken ve bu çerçevede takibin taraf-
ları, yani kural olarak alacaklı veya borçlu ile olan 
münasebetlerinde, hem kamu etik ilkelerini hem 
de takip sürecinde görev almanın getirdiği etik 
kuralları gözetmekle yükümlüdürler. Bu vesileyle 
belirtelim ki, burada ayrı bir başlık altında incele-

yecek olmasak da icra ve iflâs hukukunun özel or-
ganları da (örneğin, konkordato komiseri gibi) ku-
ral olarak bu etik ilkelere uygun hareket etmelidir. 

Yazı İşleri Hizmeti Görevlileri ve İcra 
ve İflâs Memurlarının Tâbi Oldukları 
Etik Kurallar

Burada söz konusu etik ilkeleri açıklarken, hem 
2017 tarihli Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkele-
rinden hem bazı Kanunlarda (HMK, CMK ve İİK) 
yer alan ve kural olarak zabıt kâtipleri ile icra ve 
iflâs memurlarını doğrudan ilgilendiren bazı dü-
zenlemelerden hem de The Judicial Integrity Group 
tarafından hazırlanan Mahkeme Personeli Davranış 
İlkelerinden yararlanacağız. Nihayetinde bu metin-
lerin her biri, temelde aynı amaca yönelmektedir.

Özel olarak belirtmediğimiz sürece, bu başlık 
altındaki açıklamalarımız gerek yazı işleri hizme-
tinde gerek icra ve iflâs dairelerinde görev yapan 
kamu görevlilerini kapsamına almaktadır.

Tarafsızlık
Yazı işleri müdürü veya icra memuru, zabıt 

kâtibi yahut mübaşir, bu saydıklarımızın her biri, 
öte yandan üst derece mahkemelerinde görev ya-
pan tüm yardımcı adliye personeli (her çeşit uz-
man), görevini yerine getirirken tarafsız olmak zo-
rundadır. 

Ancak tarafsızlık ilkesi, ne Yargıtay Personeli Etik 
Davranış İlkelerinde ne de Judicial Integrity Group 
tarafından hazırlanan Mahkeme Personeli Davranış 
İlkelerinde doğrudan düzenlenmiştir. Bununla bir-
likte her iki metnin başlangıç kısımlarında, tarafsız 
davranmanın adil yargılanma için vazgeçilmez bir 
unsur olduğu vurgulanmaktadır.

Son kertede, yardımcı adliye personeli veya 
icra-iflâs memuru, görevini yerine getirirken her-
hangi bir sebeple ayırmadan veya kayırmadan ha-
reket etmelidir. 

Öte yandan, bazı Kanun hükümlerimizin, en 
azından zabıt kâtipleri ile icra ve iflâs memurla-
rının tarafsızlığına ilişkin hususları doğrudan doğ-
ruya ele aldığını görürüz. Bunun sebebi ise şudur : 

Zabıt kâtibi, diğer yazı işleri hizmeti görevlile-
rinden farklı olarak yargılamanın resmî tanığıdır. 
Hâkim (veya Cumhuriyet savcısı) bir işlemi ister 
adliyede ister adliye dışında gerçekleştirsin, yanın-
da bir zabıt kâtibi bulunması ve bu kâtibin yapılan 
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işlemleri tutanak altına alması gerekir. Üstelik yar-
gılama sırasında yapılan işlemler, ancak tutanakla 
ispat olunabilir. 

 İcra ve iflâs dairesi müdürü, yardımcısı veya bir 
diğer memur ise cebri icra takibi içerisinde kamusal 
bazı yetkileri kâh bir tarafın talebi kâh kendi takdir 
yetkisi çerçevesinde kullanır. Örneğin, borçlunun 
bir malının haczinin mümkün olup olmadığı, bir 
malın kıymetinin ne kadar ettiği, kambiyo senetle-
rinden doğan takiplerde senedin niteliğini veya va-
desinin gelip gelmediğini takdir etme yetkisi, kural 
olarak icra ve iflâs dairesi memurlarına aittir. Hâl 
böyleyken bunların neden tarafsız olması gerektiği 
son derece açıktır. 

HMK m. 45 ile CMK m. 32 hükümleri, za-
bıt kâtibinin reddini, hâkimin davaya bakmaktan 
yasaklılığını  ve reddini düzenleyen hükümlere atıf 
yaparak düzenlemiştir. Önceki ünitemizde sayılan 
bu sebepleri tekrar inceleyiniz . Kısacası zabıt kâtibi 
en az hâkim kadar tarafsız olmalıdır. 

Konu icra ve iflâs memurları bakımından ise, 
İcra ve İflâs Kanununun (İİK) m. 10 hükmünde 
iş görme yasağı başlığı altında ele alınmıştır. Buna 
göre bir icra ve iflâs dairesi müdürü, yardımcısı 
veya bir diğer memuru:

•	 Kendisinin,
•	 Karı	veya	kocasının,	nişanlısının	yahut	kan	

ve sıhri usul ve füruunun veya üçüncü dere-
ce dahil olmak üzere bu dereceye kadar olan 
kan ve sıhri civar hısımlarının,

•	 Kanuni	mümessili	 veya	 vekili	 yahut	müs-
tahdemi bulunduğu bir şahsın,

menfaati olan işleri göremeyip derhal icra mahke-
mesine haber vermeye mecburdur. Somutlaştıra-
lım, icra memuru, eşinin alacaklısı veya borçlusu 
olduğu bir takipte görev yapamaz. Bu hüküm, ceb-
ri icra organları aleyhine yapılan şikâyetler ile Ka-

nunda işaret edilen diğer hususlarda görev yapan 
icra mahkemesi hâkimi için uygulanmaz. Çünkü 
bunlar zaten hâkimler için öngörülen yasaklılık ve 
ret sebeplerine tâbidir.

Menfaat Çatışmasından Kaçınma
Menfaat çatışmasından kaçınma, hem perso-

nelin tarafsızlığı hem onun mesleğe yaraşırlığı ile 
yakından ilişkilidir. Burada bahsettiğimiz yazı işle-
ri personeli ve icra – iflâs dairesi memurları birer 
kamu görevlisi olduklarından ilk etapta Kamu Gö-
revlileri Etik İlkeleri Yönetmeliğinin 13. maddesin-
de işaret edilen hususlara tâbidirler.

Öte yandan menfaat çatışması, Yargıtay Perso-
neli Davranış İlkelerinde ayrı başlık altında düzen-
lenmiş değildir. Konu mesleğe yaraşırlık bağlamında 
ele alınmıştır. Buna karşılık The Judicial Integrity 
Group’un yardımcı adalet personeli için hazırladığı 
etik ilkeler arasında yer almaktadır. 

Çıkar çatışması, personelin görevini ifa ederken 
eylemleri sonucunda kendisinin ve yakın ailesinin 
ticari ve mali çıkarlarının etkileneceği durumlarda 
bağımsız ve tarafsız işlem yapmasının zedeleneceği 
yahut zedelendiği görüntüsünün ortaya çıkabile-
ceği durumları ifade eder. Bununla birlikte, yasal 
mevzuatın izin verdiği mesleki, ticari veya başka 
türden kuruluşa mensubiyet çerçevesinde ortaya çı-
kabilecek menfaat, bu türden kuruluşlara mensup 
olan fakat adalet personeli olmayan kişilerle aynı 
oranda ise bir çıkar çatışmasından bahsedilmez.

Çıkar çatışmasında dikkate alınması gereken 
aile kavramı dar yorumlanmamalı; kan akrabalığı, 
sıhri akrabalık yahut evlatlık yoluyla kurulan ak-
rabalık çerçevesinde, eş, çocuk, kardeş, ana-baba, 
büyükanne-büyükbaba, torun, kayınpeder, kayın-
valide, baldız, kayınbirader, damat, gelin, üvey 
ana-baba, üvey çocuk, üvey kardeş ve personelle 
birlikte yaşayan diğer akrabalar aile üyesi sayılmalı-
dır. ‘Eş’ de sadece resmî evliliği değil, fiili durumu 
ifade etmelidir.

Zabıt kâtibi yargılamanın 
resmî tanıdığıdır. Bu sebeple 
hâkim veya Cumhuriyet savcı-
sının yerine getirdiği işlemlerde 
bunlara eşlik etmelidir. İşte bu 
yüzden zabıt kâtibi, hâkim ka-
dar tarafsız olmalıdır. 

dikkat

Çıkar çatışmasında dikkate alınması 
gereken aile kavramı geniş yorumlan-
malıdır. Bu anlamda “eş” kavramı ile 
sadece resmî evliliği değil, fiilî durumu 
(birlikte yaşamak gibi) anlamak gerekir.   

dikkat
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Adalet personelinin çıkar çatışmasından ka-
çınması için bazı eylemleri kesinlikle yapmaması 
gerektiği belirtilebilir. Sayılmayan durumlarda ise 
personel çıkar çatışması riskini daima değerlendir-
mekle yükümlüdür. Bu çerçevede adalet personeli;

•	 Resmi	 görevlerinin	 ifasında	 dürüstlüğü-
ne gölge düşürecek çıkar çatışmasından 
kaçınır. Ayrıca, çıkar çatışmasının farkına 
varma, çatışmaları Yargıtay’daki uygun ma-
kama bildirme ve ortaya çıktıklarında bu 
çatışmaları sona erdirme konusunda da en 
üst düzeyde özen gösterir.

•	 Kendi	 adına	 adli	 kurumlarla,	 herhangi	 bir	
hizmet, satım veya kira sözleşmesi yapamaz. 
Konumunu, başkalarının dezavantajlı olaca-
ğı şekilde, yakın ailesinden herhangi bir kişi-
nin adli kurumlarla yapacağı bir sözleşmeyi 
garanti altına alacak şekilde kullanamaz.

•	 Adli	kurumlarda	işlem	yapan	taraflara	yar-
dım etmesi veya görevinden kaynaklanan 
nedenlerle işlemlere katılması nedeniyle 
herhangi bir ücret, bahşiş, ödül vs. alamaz.

•	 Kendisinin	veya	bir	yakın	aile	üyesinin	adli	
kurumlarda çalışmak üzere yaptığı başvuru 
ve görüşmelere katılamaz, aracılık edemez, 
referans olamaz, yetkililere bu konuda tav-
siye ve telkinde bulunamaz.

•	 Asıl	 amacının	 personelin	 göreviyle	 ilgili	
eylemlerini etkilemek olduğu düşünülebi-
lecek kişi veya kuruluşlardan hediye, kredi, 
indirim, ayrıcalık, burs veya davet talep ve 
kabul edemez.

Bu sayılan durumlarda ortaya çıkan çıkar çatış-
malarını asgariye indirmenin bir güvencesi olarak 
adli kurumlar adına sözleşme ve ihale yapma yetki-
si olan adalet personelinin göreve başlamadan önce 
ve görevi sırasında yıllık olarak kendisine, eşine ve 
geçimini kendisi sağlamayan çocuklarına dair mal 
bildiriminde bulunması gerekir.

İcra ve iflâs dairesinde görev yapan memurlar 
(ve ayrıca icra mahkemesi hâkimleri bakımından) 
İİK m. 11 hükmü, konuyla ilgili özel bir düzenle-
meye yer vermektedir. Buna göre: İcra mahkemesi 
hâkimleri ve icra ve iflâs dairesi memurları, daire 
tarafından takip edilmekte olan bir alacak veya sa-
tılmakta bulunan bir şey hakkında kiminle olursa 
olsun kendileri veya başkaları hesaplarına bir söz-
leşme yapamazlar. Yaparlarsa hükümsüzdür. 

Gizlilik
Yazı işleri görevlileri ile icra ve iflâs dairesi me-

murları, görevleri sırasında edindikleri bilgileri sak-
lamakla yükümlüdürler. Gizlilik ve buna riayet yü-
kümlülüğü kendisini birkaç noktada gösterebilir: 

Öncelikle yargılama kural olarak alenidir. Bu 
çerçevede taraflar, avukatlar veya diğer ilgililer, bel-
li bir usul çerçevesinde dava dosyasını inceleyebi-
lirler. Bununla birlikte, genel ahlak, kamu yararı, 
küçüğün korunması veya sır teşkil eden bir husus 
varsa yargılamanın gizli yürütülmesine karar verile-
bilir. Öte yandan, ceza yargısı özelinde soruşturma 
aşaması da zaten gizlidir (CMK m. 157). İşte yazı 
işleri hizmetinde görev alan personel, ilk etapta ni-
teliği gereği gizli olan veya hakkında gizlilik kararı 
verilen hususlarda edindiği bilgileri, aksine bir dü-
zenleme olmadıkça paylaşamaz. Birkaç örnek vere-
cek olursak,

•	 Gizli	olarak	saklanmasına	karar	verilen	bel-
ge ve tutanakların incelenebilmesi hâkimin 
açık iznine bağlıdır (HMK m. 159, f. 2). 

•	 Dava	 dosyasında	 saklı	 kalmak	 kaydıyla,	
yargılamanın zorunlu kıldığı hâllerde, mah-
kemece çekim yapılabilir ve kayıt alınabi-
lir. Bu şekilde yapılan çekim ve kayıtlar ile 
kişilik haklarını ilgilendiren konuları içeren 
dava dosyası içindeki her türlü belge ve tu-
tanak, mahkemenin ve ilgili kişilerin açık 
izni olmadıkça hiçbir yerde yayımlanamaz 
(HMK m. 153).

•	 Genetik	 inceleme	 sonuçları	 gizlidir.	 Bu	
anlamda alınan örnekler üzerinde yapılan 
inceleme sonuçları, kişisel veri niteliğinde 
olup, başka bir amaçla kullanılamaz; dosya 
içeriğini öğrenme yetkisine sahip bulunan 
kişiler tarafından bir başkasına verilemez 
(CMK m. 80).

Diğer taraftan yazı işleri görevlisi, görevi sıra-
sında, bir Cumhuriyet savcısının veya hâkimin 
yaptığı yazışma ve görüşme tutanaklarına, bunlar 
tarafından tutulan notlara erişebilir. Bu bilgiler de 
alenileşmemiş olduğu için, sonuçta gizli nitelikte-
dir; ifşa edilmemesi gerekir. Hatta, söz konusu ka-
rar daha sonra alenileşse dahi, bu bilgileri saklama 
yükümlülüğü varlığını sürdürür. 

Yine icra ve iflâs dairesi memurları, görevleri 
sırasında sır teşkil eden bilgilere ulaşabilirler. Ör-
neğin bir ticarî işletmenin yedinde haciz işlemleri-
ni uygulayan icra memuru veya bir şirket aleyhine 
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açılan iflâs davasında muhafaza tedbiri olarak borç-
lunun malvarlığının bir defterini tutan iflâs dairesi, 
söz konusu ticari işletme veya şirket hakkında bir 
ticari sırra ulaşabilir. 

Söz konusu bilgiler, ancak yetkili kişiler ile pay-
laşılabilir. Salt belli kişilerin erişiminin mümkün 
kılındığı bilgiler, sadece ve sadece bu bilgileri ilgi-
lilere teslim etmeye yetkili kişiler tarafından teslim 
edilmelidir.

Adalet personelinin görevi nedeniyle vakıf ol-
duğu mahrem bilgiler, hukuka aykırılık veya etik 
dışı unsurlara ilişkin ise personel bilgiyi ilgili yetki-
lilerle paylaşmalıdır. Bu paylaşım nedeniyle adalet 
personeli hakkında soruşturma açılmamalıdır.

Görevli olduğu dönemde görevi nedeniyle mah-
rem bilgilere vakıf olan adalet personeli, bu bilgi-
ler görevde bulunan kişilerce ifşa edildiği takdirde 
mahremiyetin ihlali sayılacak ise görevi sona erdik-
ten sonra da bu bilgileri saklamakla yükümlüdür.

 

Eşitlik
Tarafsızlık ilkesiyle de yakından ilgili olan eşit-

lik ilkesi, yazı işleri ile icra ve iflâs memurları açısın-
dan da son derece önemlidir. Çünkü, bir yargılama 
veya icra takibi devam ettiği sürece, o yargılamanın 
tarafları yargılama ile ilgili birçok işlemi çoğu kez 
bu kamu görevlileri eliyle yürütmek durumunda-
dır. Hatta öyle ki, pek çok durumda, hâkim veya 
Cumhuriyet savcısından ziyade zikrettiğimiz bu 
memurlar ile görüşmek gerekmektedir. 

Örneğin, bir dava dosyasının incelenmesi, bir 
icra takibi bakımından satış işlemlerinin akıbeti, 
dosyaya istenen bir belgenin sunulması ve benzeri 
hususlarda durum bu şekildedir.

Nitekim gerek yazı işleri gerek icra ve iflâs 
memurlarının, bu taraflar veya onların vekilleri 
ile ilgili bir işlem yaptıkları takdirde, eşitlik ilkesi 
uyarınca davranmaları ve ayrımcılık yasağını ihlal 

etmemeleri gerekir. Burada bir ayrımcılık yapılması 
tek başına bir davanın yahut icra takibinin sonucu-
nu etkilemeyebilir. Bunun herhangi bir önemi yok-
tur. Ancak eşitlik ilkesine aykırı bir uygulama, fark 
edildiği anda ne olursa olsun yurttaşların yargıya 
olan güveninin kaybına yol açacaktır.  

Yargıtay Personeli Davranış İlkelerinde yer ve-
rilen hususlar, burada da bir kez daha yol gösterici 
niteliktedir. Söz konusu ilkeleri tüm adliye perso-
neli bakımından belirtecek olursak:

•	 Resmi	görevin	 ifasında,	 ırk,	 renk,	cinsiyet,	
din, vicdan, inanç, kültür, giyim, dil, do-
ğum yeri, etnik veya sosyal köken, engelli-
lik, yaş, medeni hal, cinsel yönelim, siyasi 
görüş, sosyal ve ekonomik durum veya ben-
zeri diğer nedenlerle ayrımcılık yapılamaz, 
söz veya davranışlarla yanlılık ve önyargı 
sergilenemez,

•	 Herhangi	 bir	 kimseden	 lütuf	 kabul	 edile-
mez veya özel lütufta bulunmak suretiyle 
imtiyaz sağlanamaz,

•	 Mobbing	 (psikolojik	 taciz)	 uygulanmaz	
ve uygulanmasına izin verilmez. Özellikle, 
meslektaşlara ve personele keyfi davranma, 
baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalar 
mobbing sayılır, 

•	 Her	 türlü	 cinsel	 tacize	 ve	mobbinge	uğra-
yanların haklarını aramalarına yardımcı 
olunur ve bu sürecin her aşamasında gizlilik 
esasına uyulur, 

•	 Yönetici	olunan	hallerde,	çalışanlara	iş	dağı-
lımında ve davranışlarında adil olunur. 

İcra ve iflâs memurları bakımından ise eşitlik 
ilkesi, haciz sırasında da kendisini gösterir. Buna 
göre icra memuru, haciz işlemlerini yaparken ala-
caklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesini gö-
zetmeli, yokluğu borçluya en az yük teşkil eden, 
ancak aynı zamanda alacaklıyı alacağına en çabuk 
kavuşturacak şekilde hareket etmelidir. Bu, hacizde 
tertip (düzen) ilkesi olarak da adlandırılır.

Adalet personelinin, mahrem 
bilgileri saklama yükümlülü-
ğü görevi sona erdikten sonra 
dahi devam eder. 

dikkat

Hacizde tertip (düzen) ilkesi, icra memu-
runun haczi uygularken alacaklı ile borçlu 
arasındaki menfaat dengesini gözetmesi ve 
ölçülü davranması anlamına gelir. 
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Ehliyet ve Özen
Yazı işleri hizmetinde veya icra ve iflâs dairesin-

de görev yapan kamu görevlisi, diğer tüm kamu gö-
revlileri gibi, görevlini ifa ederken ehliyet ve özenle 
hareket etmelidir. Buna göre:

•	 Kendisini	 çalışma	 saatleri	 esnasında	mün-
hasıran çalıştığı kurumun işine ve sorum-
luluklarına adar : Örneğin, menfaat temini 
olması bile adliyeye gelenlere aracılık, gö-
revini aşan şekilde rehberlik, iş takibi gibi 
eylemlerde bulunmamalıdır. 

•	 Kendisine	 verilen	 görevi	 yetkisi	 sınırları	
dâhilinde hızlı, verimli ve hatasız bir şekilde 
yerine getirir, 

•	 Hâkim,	Cumhuriyet	savcısı	veya	diğer	per-
sonel ve mahkeme kullanıcıları ile resmi 
ilişkide olduğu herkese karşı sorumluluk-
larını zamanında, tarafsız, özenli ve nazik 
biçimde yerine getirir : Adalet personeli, bir 
kamu görevlisi olduğu bilinciyle görevini 
yerine getirirken muhataplarına karşı nazik 
olmalıdır. Nezaket, her kamu görevlisinin 
muhatapları açısından önem taşımakla bir-
likte, mahkemelere işi düşen özellikle sıra-
dan vatandaşlar için çok daha önemlidir. 
Zira mahkemelerin işleyişine yabancı olan 
ve hak kaybı korkusu taşıyan vatandaşlar, 
adliye personelinin kaba tutumları sonu-
cunda yıkım yaşayabilirler. Böyle bir tutum 
hem yargıya güveni hem de bir bütün ola-
rak devlete güveni zedeleyecektir.

•	 Amir	sıfatı	taşıdığı	hallerde,	personelin	ata-
ma, yükselme, unvan değiştirme ve benzeri 
özlük işlerine dair idari görevleri ifa eder-
ken, şeffaf bir şekilde ehliyet ve liyakat esas-
larına öncelik verir, kendisine bağlı çalışan-
ların da aynı şekilde davranmasını sağlar,

•	 Kendi	 denetimi	 altındaki	 hiçbir	 kaydı	 de-
ğiştirmez, tahrif etmez, yok etmez veya sa-
katlamaz ya da bu kayıtlara eklemesi gere-
ken girdileri atlamaz. Bu hüküm, mahkeme 
emri uyarınca kayıt veya belgelerin değişti-
rilmesini ya da silinmesini yasaklamaz, 

•	 Dava	tarafları,	muhtemel	dava	tarafları	veya	
yargıyla işi olan hiç kimseye avukat tavsiye 
etmez, 

•	 Yakınlığın,	 makul	 ölçüler	 çerçevesinde	 ta-
raflılık veya kayırma görüntüsü yaratabi-
leceği hallerde, avukatlar, dava tarafları ve 

diğer adalet hizmeti yararlanıcıları ile kişisel 
yakınlık kurmaktan kaçınır, 

•	 Çalışma	 usullerine	 ilişkin	 sorulara	 cevap	
verebilir, ancak hukuki tavsiye vermez, 
destek bulmayı veya içeriden bilgi vermeyi 
önermez veya kendini, adaletin seyrini etki-
leyebilir izlenimi yaratacak şekilde takdim 
etmez : Bu husus özel olarak önemlidir. 
Çünkü, gerek yazı işleri gerek icra ve iflâs 
memurları, yaptıkları işin kapsam ve içeriği 
gereği, yurttaşlardan bu yönde tavsiye veya 
yardım isteklerine muhatap olabilirler. 

•	 Hâkim,	 Cumhuriyet	 savcısı,	 yazı	 işleri	
müdürü ya da diğer üst amirlerin vereceği 
mevzuatta açıklanan görev tanımına veya 
dairenin işleyişine uygun işler dışında keyfi 
iş yapmaz, yapılmasını istemez.

Mesleğe Yaraşırlık
Yazı işleri hizmetinde görevli bir yazı işleri mü-

dürü, zabıt kâtibi veya bir diğer memur, kayıtların 
tutulması, dava dosyalarının muhafazası, yazışma-
ların yapılması, tebligat işlemlerinin gerçekleşti-
rilmesi, önemli ve etkili bir konuma sahiptir. Hiç 
şüphe yok ki bir uyuşmazlığın çözümünde karar, 
mahkeme tarafından verilir. Ancak bu durum, say-
dığımız kişilerin rol ve işlevini dışlamamaktadır. 

İcra ve iflâs dairesi memuru ise icra ve iflâs ta-
kipleri özelinde itirazların kabulü, haciz ve hacze-
dilen malların satışının yapılması gibi süreçlerde 
önemli bir role sahiptir. Öyle ki icra ve iflâs dairesi 
tarafından yapılan işlem bir şikâyetin veya açılan 
bir davanın konusunu oluşturmadığı sürece, takip 
prosedürü içerisinde kural olarak bir hâkim kararına 
ihtiyaç da duyulmaz. 

İşaret ettiğimiz bu kamu görevlileri, yargı men-
suplarıyla da yakın ilişki kurma imkânına sahiptir. 
Adalet personeli sahip olduğu resmî konumu ve bu 
konum nedeniyle kurmuş olduğu ilişkileri, kendi-
leri veya başkaları için haksız imtiyazlar veya bağı-
şıklıklar elde etmek üzere kullanmamalıdır.

Şikâyet, icra ve iflâs organının yaptığı bir iş-
lemin icra ve iflâs hukukuna aykırılık teşkil 
etmesi hâlinde kural olarak icra mahkemesi 
nezdinde başvurulan bir hukuki çaredir.
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Bu kamu görevlilerinin konumu, karar süreçle-
rini etkileyebilecek eylemlerde bulunma kapasitesi-
ne sahip olmalarından kaynaklanır. Bu kapasiteyi 
kullanmalarında etkili olabilecek herhangi bir hedi-
ye veya menfaat temini, hediye veya menfaat teklifi 
karşı taraftan da gelse açık bir haksızlık talebi bu-
lunmasa dahi, meslek etiği açısından sakıncalıdır.

Daha önce de farklı vesilelerle aktardığımız 
gibi, yazı işleri hizmetinde görev yapan herhangi 
bir memur veya bir icra ve iflâs dairesi memuru, 
mahkemede davalı veya davacı (veya temsilcisi), 
icra dairesinde ise alacaklı veya borçlu sıfatıyla dos-
yasını takip eden kişilerle muhatap olur; onların 
talepleri çerçevesinde işlem yapar ve ilgili yerlere 
yönlendirir. 

Zikrettiğimiz bu kamu görevlisin hukuki süreç-
lerin işleyişinde rolüne dair ayrıntılar kurallarla de-
ğil, teamülle belirlenmiştir. Dolayısıyla personelin 
yaptığı işlemlerin büyük bir kısmı, görev tanımla-
rında yer almayan, yapmadıkları takdirde hukuki 
sorumluluk doğma ihtimali düşük olan eylemler-
dir. Bununla birlikte adliyenin işleyişi de büyük 
oranda bu eylemlerin ifasına bağlıdır. Personelin 
bu eylemleri ve işlemleri, akrabalık, rütbe, konum 
gibi ölçütleri dikkate alarak sadece bazı kişiler için 
yapıyor olması, ayrımcılık anlamına gelir. Adalet 
personelinin eylem ve işlemlerinde belirleyici olan, 
muhataplarının özellikleri değil, adli süreçlerin iş-
leyişi olmalıdır. 

Bu hususlar çerçevesinde mesleğe yaraşır olma-
nın gerektirdiği etik ilkeleri, Yargıtay Personel Davra-
nış İlkelerini esas alarak somutlaştıralım. Buna göre 
yazı işleri hizmetinde icra ve iflâs dairesinde görev 
yapan kamu görevlisi görevini yerine getirirken:

•	 Kendi	kadrosuna	ilişkin	istihdam	sözleşme-
si dışında, yargı kurumu ile hizmet, malze-
me ve donanım tedariki, kira veya mal satış 
sözleşmesi yapmaz.

•	 Bu	 konuda	 icra	 ve	 iflâs	memurları	 açısın-
dan özel bir düzenleme bulunmaktadır. 
İcra ve İflâs Kanununa göre, icra müdü-
rü, yardımcısı, diğer bir memur veya icra 
hâkimi, takibe konu alacak veya hacizli mal 
hakkında her ne surette olursa olsun, ken-
disi veya başkası namına sözleşme yapamaz. 
Örneğin, borçluya kefil olamaz veya görev 
yaptığı icra dairesi tarafından satılan hacizli 
malın alıcısı olamaz. 

•	 Ailesinin	 herhangi	 bir	 ferdinin	 yargı	 ku-
rumlarından, ilgilenen diğer tarafların isti-
fadesine açık olmayan biçimde, böyle bir 
sözleşmeyi elde etmesine yardım etmek 
üzere yargıdaki konumunu kullanmaz, 

•	 Konumunu	 ve	 kurumun	 adını	 kullanarak	
görevinin gereklerine aykırı şekilde üçüncü 
kişilere ayrıcalık sağlama vaadiyle kendisi-
nin veya herhangi birinin gelecekte istih-
dam edilmesi için görüşme yapmaz, tavsi-
yede bulunmaz, 

•	 Yargı	görevinin	yapılmasını	etkilemek	ama-
cıyla veya makul bir kişinin gözüyle öyle 
olduğu sonucuna varılabileceği koşullarda, 
hiçbir hediye, ücret, borç, ağırlama, yarar, 
ayrıcalık veya lütfu ne ister ne kabul eder ne 
de aile fertlerinden birinin bunu yapmasına 
izin verir.

•	 Çalıştığı	kurum	adına	sözleşme	yapma	veya	
sözleşmeleri onaylama yetkisine sahip oldu-
ğu hallerde, görevinin başında, sonunda ve 
görevde olduğu sürece mevzuatta belirlenen 
zamanlarda malvarlığını bildirir. Bildirim, 
belirlenen makamın tesis edeceği ilkele-
re uyar ve kişinin, yatırım ve taşınmazları 
dâhil olmak üzere, tüm gelir kaynaklarını 
ve bunun yanı sıra, eşi veya bakmakla yü-
kümlü olduğu çocuklarının bilinen tüm 
gelirlerini içerir,

•	 Dava	tarafları,	tanıklar,	avukatlar,	hâkimler	
veya başka kişilere yönelik görevinin gerek-
lerine uygun olmayacak bir şekilde tek ta-
raflı olarak iletişimleri başlatmaz ve tekrar 
etmez,

•	 Mevzuata	 uygun	 olarak	 kılık	 kıyafetine	
özen gösterir, 

•	 Sosyal	 medya	 kullanımında	 mesleğe	 yara-
şırlık ilkesine uygun davranır,

•	 Makul	bir	kişinin	gözüyle	cinsel	taciz	ola-
rak algılanabilecek konuşma veya diğer 
davranışlardan kaçınır ve kontrolü altında-
ki kişilerin de bu şekilde davranmasına izin 
vermez, 

•	 Resmi	konumunu	kendisi,	 yakınları	 ya	da	
tanıdıkları için haksız ayrıcalık veya muafi-
yetler temin etmek ya da haksız yarar elde 
etmek üzere kullanmaz veya kullanmaya 
kalkışmaz, 



144

Yargı Etiği-II: Yargı Süreci Meslek Etikleri

•	 Kendisine	görevi	gereği	emanet	edilen	mahkeme	harçları,	ceza	tutarları	veya	sair	parayı	özenle	mu-
hafaza eder, iade edilmek üzere olsa dahi almaz veya başkasına vermez,

•	 Kendisine	görev	için	verilen	araç	ve	gereçleri	özel	işinde	kullanmaz,	başkasına	da	kullandırmaz.	

Etik Kurallara Aykırı Hareket Edilmesi Durumunda Adalet Personelinin Disiplin 
Sorumluluğu

Yazı işleri veya icra ve iflâs dairesi memuru kamu görevlisi olduğu için, bir etik ilkeye aykırı hareket 
ettiği takdirde, Devlet Memurları Kanununda öngörülen bir disiplin cezasıyla karşı karşıya kalabilir. 

Bu yaptırımlar, herhangi bir kamu görevlisine benzer bir konuda uygulanacak olandan farklılık arz et-
memektedir. Nitekim, genel olarak baktığımızda, bir etik kuralın ihlalinin ağırlığına bağlı olarak, uyarma, 
kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, Devlet memurluğundan (meslekten) çıkarma 
yaptırımlarından birinin uygulanması mümkündür. 

Adliye El Kitabı’nda, meslekten çıkarma cezasına ilişkin olarak verilen bazı örnekler bu anlamda dikkat 
çekicidir:

“Soruşturma kâtibinin ilçede jandarma görevlilerinin de aralarında bulunduğu kişilerce kaçak kazı yapıldığı yö-
nünde alınan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada hakkında dinleme kararı verilen şüpheli M.Y. isimli kişiye hak-
kındaki kararı bildirdiği söz konusu fiilleri nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/E-g maddesinde 
tanımlanan ‘Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici harekette bulun-
mak” ve h bendinde tanımlanan ‘yetki almadan gizli bilgileri açıklamak” nedenleriyle meslekten çıkarılmasına…”

Öte yandan adliyede görev yapan personelin hukuki süreçlere vakıf olması, mahkemelerin fiili işleyişi 
hakkında değil vatandaşlardan, avukatlardan dahi daha fazla bilgiye sahip olması, pek çok konuda kendile-
rine danışılması sonucunu doğurur. Personel vermiş olduğu tavsiye veya yol gösterme türünden yardımlar 
için hiçbir ücret alamaz. Nitekim Adliye Personeli El Kitabı’nda aktarılan aşağıdaki olay da doğrudan bu 
konuyla ilgilidir:

“Sanık Ç.Ç’ye yapılan tebligatın bila tebliğ geri döndükten sonra, zabıt kâtibi H.Ş.’nin adı geçen sanığı adliye-
ye çağırarak, kararı temyiz etmediği takdirde ceza alacağını, temyiz dilekçesini kendisinin 50 TL karşılığında 
yazabileceğini söyleyerek ondan bu parayı aldığı, sonra da dilekçeyi yazdığı, daha sonra bu kez sanığın ablasını 
arayarak sanık hakkında ikinci bir ceza daha verildiğini ve kararı temyiz etmek üzere adliyeye gelmeleri gerek-
tiğini söylediği, adliyeye gelen sanık, ablası ve eniştesinden ikinci dilekçeyi yazmak için de 50 tl istemesi üzerine 
müştekilerin olayı savcılığa ihbar ettikleri, bunun üzerine seri numaraları alınan 30 TL’nin ilgiliye teslim edildi-
ği sırada suçüstü yapılarak, söz konusu fiil nedeniyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/E-g maddesinde 
tanımlanan ‘Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici davranışlarda 
bulunmak” nedeniyle meslekten çıkarılmasına…”

Yardımcı adalet persone-
linin tâbi olduğu etik ku-
ralların önemi bakımından 
neler söylenebilir?

Yazı işleri hizmetinde görev 
yapan memurlar ile icra ve 
iflâs dairesi memurlarının 
tarafsız hareket etmelerinden 
anlaşılması gereken nedir?

Yardımcı adalet persone-
linin mesleğe yaraşır dav-
ranmasından ne anlamamız 
gerekir?

Öğrenme Çıktısı

1 Yazı işleri hizmeti görevlileri ile icra ve iflâs memurlarının tâbi oldukları etik kuralları 
bilmek

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş
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AVUKATLAR BAKIMINDAN

Avukatlık Mesleğinin Yargılamadaki 
Yeri ve Avukatlık Etiğinin Önemi  

Avukat, hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile birlikte, 
yargılamanın üç kurucu unsurundan birini meyda-
na getirir. Özellikle ceza davalarında karar makamı 
mahkeme, iddia makamı Cumhuriyet savcılığıyken 
avukat bağımsız bir savunmayı temsil eder. Hukuk 
davalarında ise davacı veya davalı tarafı (müvekkili-
ni) temsil eden avukat, hangi tarafı temsil ederse et-
sin, mahkemeyi meşru yollardan ikna etmek suretiy-
le müvekkilinin lehine bir karar elde etmeye çalışır. 

Önceki ünitemizde de belirttiğimiz gibi yargı-
lamanın amacı gerçeğe ulaşmak, adaleti sağlamak 
ve bu sayede kişilerin haklarını korumaktır. Niha-
yetinde avukatlık mesleği de temelde aynı amaca 
hizmet eder.  

Bununla beraber avukatlık, niteliği bağlamında, 
hâkimlik ve Cumhuriyet savcılığından farklı olarak 
ikili bir görünüm arz eder : AvK m. 1 hükmünde 
de vurgulandığı üzere, avukatlık hem bir kamu hiz-
meti hem bir serbest meslektir. Avukatlığın bir ser-
best meslek olması, onun ticarî bir faaliyet olduğu 
anlamına gelmez. Avukatlar vergi mükellefidir; bu-
nunla birlikte mesleklerini, kural olarak kendi nam 
ve hesaplarına, kendi kişisel sorumlulukları altında 
müvekkillerine yardım ederek yürütürler. 

Sonuçta yargılamanın kurucu unsurlarından 
birini meydana getirmek, hukukî bir yardıma ihti-
yaç duyan kişilere bu konuda hizmet vermek ve on-
ları mahkemeler ile savcılıklar (ve ayrıca icra ve iflâs 
daireleri) nezdinde temsil etmek, avukatları önemli 
etik kurallara (ödevlere) tâbi kılmaktadır. Öte yan-
dan, avukat ile müvekkil arasında, her şeyden önce 
bir güven ilişkisi bulunmaktadır. 

Fakat ne olursa olsun avukatlık kadim bir mes-
lektir. Onun bu özelliği, mesleğe ilişkin temel ku-
ralların yüzyıllar içerisinde biçimlenmesini ve ol-
gunlaşmasını sağlamıştır. Bu konuda uluslararası 
düzeyde yapılan pek çok toplantı olduğu gibi kale-
me alınan uluslararası metinler de bir hayli fazladır. 

Türk hukuku da bu gelişim sürecinin dışında 
kalmamıştır. Takip eden başlıklarda Adalet Meslek 
Etiğinin avukatlık mesleği özelindeki somut gö-
rünümüne ve avukatın etiğe aykırı hareket etmesi 
durumunda karşı karşıya kalabileceği yaptırımlara 
ilişkin açıklamalarımızı bulacaksınız. 

Avukatlık Etik (Meslek) Kuralları
Hukukumuzda avukatların tâbi oldukları etik 

kurallara ilişkin olarak Avukatlık Kanununda çe-
şitli düzenlemeler bulmak mümkündür. Kanunda 
hukuk ve adalet etiğine ilişkin pek çok temel etik 
kurala yer verildiği gibi, avukatlık mesleğinin ken-
disinden doğan kurallara da işaret edilmektedir. 

Bununla birlikte konuya ilişkin aslî pozitif me-
tin, bizzat avukatların meslek örgütü olan Türkiye 
Barolar Birliği tarafından kaleme alınan Avukatlık 
Meslek Kurallarıdır. Bu kurallar sayesinde, mesle-
ğin düzen ve geleneklerinin korunması, yasaların 
avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesi ve yük-
lediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine ge-
tirmesi amaçlanmıştır. Meslek kuralları, 26 Ocak 
1971 tarihinde yayımlanmıştır. Mesleğin bu kural-
lara uygun yürütüleceği, Avukatlık Kanunu tara-
fından da avukatlara hatırlatılmaktadır. 

Avukatlık Meslek Kuralları, avukatın başta 
yargısal merciler, daha sonra meslektaşları ve son 
olarak müvekkilleri (iş sahipleri) ile olan ilişkileri 
dikkate alınarak oluşturulan farklı başlıklar altında 
düzenlenmiştir. Burada söz konusu kuralları ada-
let meslek etiğine ilişkin temel ilkeler etrafında ele 
alacak, avukatlık mesleğinden kaynaklanan özel bir 
takım kurallara ise ayrıca işaret edeceğiz. 

Son olarak, avukatlık meslek kuralları avukat staj-
yerleri bakımından da aynı şekilde uygulanır (AvK m. 
23). Bir diğer söyleyişle stajyer, avukatlık statüsünün 
getirdiği pek çok hakka sahip olamasa da avukatlık 
etiğine ilişkin bilinçle hareket etmek zorundadır.  

Bağımsızlık
Avukatın bağımsızlığını hem bu mesleğin icra-

sı hem meslek örgütleri bakımından gözetmelidir. 
Avukatlık Meslek (Etik) Kurallarında da belirtildiği 
üzere, Türk avukatları Baroların ve Türkiye Barolar 
Birliğinin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu 
konuda kendilerine gerek kişi, gerek kuruluş olarak 
düşen görevleri başarma kararına varmışlardır. 

Mesleki çalışması bakımından ise avukat ba-
ğımsızlığını zedeleyecek bir işi kabulden kaçınma-
lıdır. Burada önemli olan husus avukatın görevini 
herhangi bir etki altında kalmaksızın yürütmesidir. 
Buna göre: 

•	 Avukat	aynı	işte	menfaati	zıt	bir	tarafa	avu-
katlık etmiş veya uzman görüşü (mütalaa) 
vermiş olursa,
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•	 Aynı	 konu	 bakımından	 hâkim,	 hakem,	
Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur 
olarak o işte görev yapmış olursa bu durum 
onun bağımsızlığına gölge düşürecektir. Bu 
durumda avukat, kendisine teklif olunan işi 
reddetmek zorundadır (bkz. AvK m. 38, f. 
1, b. (b)). 

Tarafsızlık
Avukat hiç şüphe yok ki, bir hukuk davasında 

davacıyı veya davalıyı, ceza davasında ise sanığı 
temsil etmekte; yargısal işlemleri, temsil ettiği ta-
rafın lehine bir sonuç elde etmek amacıyla gerçek-
leştirmektedir. 

Ne var ki bu durum, avukatın temsil ettiği ta-
rafla bütünleşmesi, uyuşmazlığı ve davayı artık 
kendi kişisel meselesi olarak göreceği anlamına gel-
memektedir. Avukat bundan özellikle kaçınmalı-
dır. Bu durum, aslında avukatın bağımsızlığıyla da 
doğrudan ilgilidir. Çünkü avukatın işi kendi kişisel 
meselesi görmesi, onun etki altında kalmadan, ob-
jektif hareket etme imkânını da kısıtlar.

Nitekim avukat iddia ve savunmanın hukuki 
yönü ile ilgilidir. Taraflar arasında anlaşmazlığın 
doğurduğu düşmanlıkların dışında kalmalıdır. 
Bu, aynı zamanda mesleğe yaraşır olmanın da bir 
parçasıdır.  

Avukat, tarafsız ve bağımsız kalabilmek için, çe-
kişmeli hakları bizzat elde etmekten veya bunların 
elde edilmesine aracılık etmekten de kaçınmalıdır. 
Somutlaştıracak olursak avukat, müvekkilinin bor-
cu için haczedilen evin açık artırma yoluyla satışına 
alıcı sıfatıyla katılamaz.   

Dürüstlük
Avukat mesleki çalışmasını kamunun inancını 

ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve tam bir 
sadakatle yürütür. Avukat mesleğin itibarını zede-
leyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak 
zorundadır. Öyle ki özel yaşantıda dahi buna özen 
gösterilmelidir.  

Olgunluk ve nesnellik: Avukat yazarken de konu-
şurken de düşüncelerini olgun ve nesnel bir biçimde 
açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında hukukla ve yasa-
larla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır. Avukat, aynı 
dava içinde birbirine karşıt isteklerde bulunamaz. 

Avukat savunma için zorunlu olmadıkça dava-
nın uzaması sonucuna varacak isteklerden kaçınır. 

Tanıklar ile olan ilişkilerde: Avukat ileride 
tanık olarak dinlenecek kimselerden istisnai olarak 
bazı konuları öğrenmek zorunda kalmış olursa bu 
kişileri etkilemiş olma şüphesi altına düşmekten 
kaçınmalıdır. Bu çerçevede avukat:

•	 Tanıklara	önerilerde	bulunamaz,	
•	 Onlara	 (mahkemede,	 keşif	 sırasında	 veya	

benzer bir durumda) nasıl hareket edecek-
leri hakkında talimat veremez. 

Müvekkiller ile olan ilişkilerde: Avukat mü-
vekkiline davanın sonucu ile ilgili hukuki görüşü-
nü açıklayabilir. Fakat, bunun bir güvence olma-
dığını özellikle belirtir. Avukat aynı davada birinin 
savunması, öbürünün savunmasına zarar verebile-
cek durumda olan iki kişinin birden vekaletini ka-
bul edemez. 

 
Nitekim bir anlaşmazlıkta taraflardan birine 

hukuki yardımda bulunan avukat, yararı çatışan 
kimseleri temsil etmemek kuralı ile bağlıdır. Öte yan-
dan avukat, el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları 
edinmekten veya bunların edinilmesine aracılıktan 
yasaklıdır. Bu yasak, işin sona ermesinden itibaren 
bir yıl sürer.

Haksız ve yolsuz (uygunsuz) teklifin reddi: 
Avukatın doğruluk çerçevesinde hareket etme-
si, bazı işlerin reddi zorunluluğunda da kendisini 
gösterir. Nitekim avukat, kendisine yapılan tekli-
fi yolsuz veya haksız görür yahut sonradan yolsuz 
veya haksız olduğu kanısına varırsa teklif edilen işi 
reddetmek zorundadır. 

Ehliyet, Özen ve Mesleğe Yaraşırlık
İşin esası bakımından, avukat kendisine teklif 

edilen işi gerekçe göstermeden reddedebilir. Takdi-
rine esas olan nedenleri açıklamak zorunda bırakı-
lamaz. Öte yandan avukat, zamanının ve yetenek-
lerinin erişemediği bir işi kabul edemez. 

Avukat davanın sonucu 
ile ilgili hukuki görüşünü 
açıklayabilir, ancak bu so-
nuç hakkında müvekkiline 
garanti veremez. 

dikkat
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İşin yürütülmesi bakımından ise avukat, her 
şeyden önce Türkiye Barolar Birliğince kabul olu-
nan mesleki dayanışma ve düzen gereklerine uygun 
davranmak zorundadır; bürosunun görevin vakarı-
na uygun biçimde tutulması için çaba gösterir. 

Mesleğe yaraşırlık, işin nerede yapılması gerek-
tiğini de kapsar. Avukat, bürosu dışında, mahkeme 
salonunda veya adalet binasının başka bir yerinde 
iş sahipleri ile hukuki danışmada bulunmaktan ve 
iş kabul etmekten yasaklıdır.

Avukat, meslek kuruluşunca verilen görevleri 
haklı nedenler dışında kabul etmek zorundadır. 
Mesleki çalışmasından ötürü aleyhine açılan dava 
dilekçesinin bir örneğini avukat Barosuna verir. 
Baronun hukuki anlaşmazlıklardaki arabuluculuk 
teklifini kabul etmek zorundadır. 

Yargıç ve savcılarla ilişkilerinde avukat hizmetin 
özelliklerinden gelen ölçütlere uygun davranmak 
zorundadır. Bu ilişkilerde karşılıklı saygı esastır. 
Nitekim avukat duruşmayı terk edemez. Ancak 
kişisel ya da meslek onurunun zorunlu kıldığı 
durumlarda duruşmadan ayrılabilir. Bu durumda 
avukatın derhal bağlı olduğu baroya bilgi vermesi 
gerekmektedir.  

Sadece hâkim, Cumhuriyet savcısı veya müvek-
killer karşısında mesleğe yaraşır şekilde davranma 
yeterli değildir. Avukat mahkeme kalemlerinde, 
icra dairelerinde ve her türlü mercilerde çalışan gö-
revlilerle olan ilişkilerinde meslek onuruna ve ağır-
başlılığına uygun tutum ve davranışlarını korur. 

Avukatlar ve avukat stajyerleri, mesleğe yakışır 
bir kılık ve kıyafetle mahkemelerde görev yaparlar.

Avukat, yasal olarak bulunduğu başkaca mevkii 
ve olanakların mesleki çalışmalarına etkili olmama-
sına dikkat eder. Avukat mesleki çalışması dışında 
kişisel anlaşmazlıklarda avukatlık sıfatının özellik-
lerinden yararlanamaz. 

Hiçbir avukat, bir meslektaşının mesleki tutum 
ve davranışları hakkında düşüncelerini kamuoyuna 
açıklayamaz. Bu yoldaki şikayetlerin mercii yalnız 

Barolardır. Küçük düşürücü nitelikte bir görüşün 
beyan edilmesi, her ne suretle olursa olsun avukat-
lık mesleği ile bağdaşmaz.  

Avukat, hasım tarafın ancak avukatı ile görüşe-
bilir. Hasım tarafın avukatı yok ise avukatın hasım 
tarafla teması zorunlu sınırlar içinde kalır. Hasım 
tarafla her temasından sonra avukat, müvekkiline 
bilgi verir. Avukat, dava türü ve usulü ne olursa ol-
sun, mahkemeye verdiği dilekçe ve önemli belgele-
rin bir örneğini karşı taraf vekili meslektaşına verir. 

Avukat davayı almaktan ve kovuşturmaktan çe-
kinme hakkını müvekkiline zarar vermeyecek bi-
çimde kullanmaya dikkat edecektir. 

İş sahibi anlaşmayı yaptığı avukattan sonra, 
ikinci bir avukata vekalet vermek isterse ikinci avu-
kat işi kabul etmeden önce ilk vekalet verilen avu-
kata yazıyla bilgi vermelidir. 

Avukat, kesin olarak zorunlu bulunmadıkça 
müvekkil adına basına açıklamada bulunamaz. 
Açıklamalarda adalete etkili olmak amacı güdüle-
mez. Avukat, baktığı davada görevini savsaklayarak 
ya da kötüye kullanarak müvekkili zararına kendi-
sine bir yarar sağlayamaz.

Sır Saklama
Avukat, kendisine tevdi edilen veya gerek avu-

katlık görevi gerek Türkiye Barolar Birliği veya 
baro organlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendi-
ği hususları saklamakla yükümlüdür (AvK m. 36). 
Avukatın sır saklama yükümlülüğüne tâbi olması 
bakımından sır sahibinin müvekkili olması şart de-
ğildir. Örneğin salt danışmak amaçlı bir başvuru 
sebebiyle dahi öğrenilen bilgiler de avukat için sır 
sayılır. Hatta bu sır, karşı tarafa ait dahi olabilir. 
Böyle bir durum bu etik ilke bakımından farklı bir 
sonuç doğurmaz. Öte yandan avukatlar arasında 
“özeldir” kaydı taşıyan yazışmalar da, yazanın rızası 
olmaksızın açıklanamaz.  

Avukat, sırrı süresiz olarak saklar, meslekten 
ayrılsa dahi sır saklama yükümlülüğü devam eder. 
Aynı şekilde avukat, yardımcılarının, stajyerlerinin 
ve çalıştırdığı kimselerin de meslek sırrına aykırı 
davranışlarını engelleyecek önlemleri alır. 

Sır saklama yükümlülüğünün istisnası tanık-
lıktan çekinme vesilesiyle kendisini gösterir. Avu-
kat sır teşkil eden bir konuda tanıklık edebilmesi, 
iş sahibinin rızası hâlinde mümkündür. Tanıklığa 
ilişkin genel düzenlemeler çerçevesinde aslında sır 

Avukatın kendisine teklif 
edilen işi kabul yükümlülü-
ğü yoktur. 

dikkat
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saklamakla yükümlü herhangi bir meslek mensu-
bu, sır sahibinin rıza göstermesi durumunda tanık-
lık yapmaktan kaçınamaz. Oysa Avukatlık Kanunu 
m. 36 hükmü, avukatın bu hâlde dahi tanıklıktan 
kaçınabileceğini düzenlemektedir.  

Reklam ve Menfaat Elde Etme Yasağı
Avukat salt ün kazandırmaya yönelen her türlü 

gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır. Avukat, 
yalnız adres değişikliğini reklam niteliğini taşıma-
yacak biçimde ilan yoluyla duyurabilir. Avukatın 
başlıklı kağıtları, kartvizitleri, büro levhaları reklam 
niteliğini taşıyabilecek aşırılıkta olamaz. 

Avukat telefon rehberinde meslekler kısmında 
adres yazdırabilir. Bunun dışında farklı büyüklük-
teki harflere ya da ilan niteliğinde yazılara yer ver-
diremez. Ortak büro avukatları, büronun reklam 
aracı olmamasına, hukuk bürosu niteliğinin yitiril-
memesine dikkat ederler. 

Avukat kendisine iş sağlama niteliğindeki her 
davranıştan çekinir. 

Avukat kendisine teklif edilen işi gerekçe gös-
termeden reddedebilir. Takdirine esas olan neden-
leri açıklamak zorunda bırakılamaz. Avukat, zama-
nının ve yeteneklerinin erişemediği bir işi kabul 
edemez.  

Avukatlık Etiğine Aykırılık ve Disiplin 
Yaptırımı

Avukatın, meslek kurallarına uygun davran-
malarını sağlama görevi bağlı olduğu baroya aittir 
(AvK m. 95, f. 1). Avukatlık Yasasının 134. madde-
si, meslek düzen ve geleneklerine, yani meslek etiğine 
uymayanlar hakkında disiplin cezaları uygulanma-
sını öngörmektedir. Avukatlık mesleğinin niteliği-
ne, içeriğine, ifasına ilişkin önem taşıyan bir husu-
sun ihlali, bir disiplin suçu meydana getirir (disiplin 
suçlarını toplu halde görmek için bkz. (Mısır, 2016).  

Mesele, avukatlık mesleği bakımından Avukat-
lık Kanununun 135. maddesinde düzenlenmiştir. 

Bu cezalar, en hafifinden en ağırına, uyarma, kına-
ma, para cezası, işten çıkarma, meslekten çıkarma 
olarak sayılmıştır. Buna göre:

•	 Uyarma: Avukatın mesleğinin icrasında 
daha dikkatli davranması gerektiğinin ken-
disine bildirilmesidir. Avukata uyarma ce-
zasının uygulandığı bazı örnekler şunlardır 
(TBB Disiplin Kurulu kararlarına konu olan 
bu ve takip eden paragraflarda verdiğimiz ör-
nekler için bkz. Mısır, 2016): 
- Baronun yardımlaşma sandığının yöne-

tici sıfatıyla da görev yapan bir avukatın 
aidat borcunu ödemiyor olması, 

- Avukatın diğer yargı mensupları hak-
kında eleştiri sınırlarını aşan uygunsuz 
söz ve ifadelerde bulunulması 

- Avukatın bir meslektaşı aleyhine açtığı 
davayı veya başlattığı icra takibini bağlı 
bulunduğu baroya bildirmemesi, 

- Haklı bir gerekçe yokken, tahsil edilen 
paranın alıkonulması veya müvekkile 
geç teslim edilmesi,

Elbette bu saydığımız haller, niteliği itibariyle 
daha ağır ise, avukatın bir diğer yaptırım ile karşı-
laşması söz konusu olabilir. 

• Kınama: Mesleğinde ve davranışında ku-
surlu sayıldığının avukata bildirilmesidir. 
AvK m.136 hükmü, Avukatlık Kanununun 
avukatların hak ve ödevleri ile ilgili altıncı 
kısmında yazılı esaslara uymayanlar hakkın-
da ilk defasında en az kınama cezasının uy-
gulanacağını öngörmektedir. Bu hâller esas 
itibariyle şunlardır: 
- Avukatlık görevinin, mesleğin kutsal-

lığına yakışır özen, doğruluk ve onur 
içinde yapılmaması. Örneğin, mesleki 
çalışmasında görevini yapmamak veya 
bu görevin gerektirdiği dürüstlüğe uy-
gun davranmamak (Mısır, 2016). 

- Sır saklama yükümlülüğünün ihlali
- İşin reddedildiğinin iş sahibine bildiril-

memesi,
- İşin reddi zorunluluğuna aykırı hareket 

edilmesi,
- Geçici olarak görevlendirilen avukatın 

görevini yapmaması, 
- Büro edinmeme, avukatlık bürosunda 

mesleğin icrası dışında eleman çalıştırma,

Tanıklıktan çekinme
Tanıklık bir kamu hizmetidir ve kural ola-
rak zorunludur. Ancak, Kanunlarda göste-
rilen, yakın akrabalık, sır veya menfaat gibi 
sebeplerle tanıklık yapmaktan kaçınılabilir. 
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- Çekişmeli bir hakkı edinme, çıkar kar-
şılığı iş alma

- Mahkemelere çıkarken resmî kılığa uy-
gun giyinmeme (duruşmaya cübbesiz 
girme), 

- Uygun olmayan bir yerde (örneğin adli-
ye kantininde veya koridorunda) danış-
manlık verme,

- Dosya tutmaktan veya kaleme alınan 
bir yazı yahut taslağı imzadan imtina 
etme, 

-	 Reklâm	yasağına	aykırılık.
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer hu-

sus, ilk defa kınama cezası verilen bir halin varlığı, 
avukata mutlaka kınama cezası verileceği anlamına 
gelmemektedir. Eylem veya işlemin ağırlığı, bir di-
ğer cezanın uygulanmasına da yol açabilir. 

• Para cezası: On bin liradan yüz elli bin 
liraya kadar verilebilir. Bu ceza, avukatın 
eylem ve davranışında kusurlu sayıldığının 
saptanması (kural olarak kınama cezasını ge-
rektirebilecek bir durumun varlığı) halinde, 
kusurun ağırlığı, devam ediyor olması, za-
rarın giderilmemiş olması ve Av.K m. 158 
hükmünde öngörülen ilkelere açık aykırı 

olması durumunda doğrudan uygulanabi-
lir. Öte yandan bir disiplin suçunun teker-
rürü halinde de bu ceza uygulanacaktır. 

•	 İşten	 çıkarma:	 Avukatın veya avukatlık 
ortaklığının üç aydan az ve üç yıldan fazla 
olmamak üzere meslekî faaliyetlerinin ya-
saklanmasıdır. Önceki davranışların ağırlığı 
veya tekerrürü halinde para cezası yerine 
uygulanabilir. 

•	 Meslekten	 çıkarma:	 Avukatlık ruhsatna-
mesinin geri alınarak avukatın adının baro 
levhasından silinmesi ve avukatlık unvanı-
nın kaldırılmasıdır. AvK m. 136 hükmü, 
aynı kanunun 5. maddesinin (a) bendinde 
yazılı bir suçtan kesin olarak hüküm giyil-
mesi hâlinde meslekten çıkarma cezasının 
uygulanacağını belirtmektedir. Bu sebepler, 
aynı zamanda avukatlık mesleğine kabule 
engel hâllerdir.

Baro levhasına kabul ve yazılmadan önceki 
eylem ve davranışlar, meslekten çıkarma cezası-
nı gerektirmedikçe disiplin kovuşturmasına konu 
olamaz. Staj dönemi bu hükmün dışındadır. Avu-
katın, avukatlıktan ayrılması, avukatlığı sırasındaki 
eylem ve davranışlarından dolayı disiplin kovuştur-
ması yapılmasına engel değildir.

Avukatlık etiğinin yargı-
lama faaliyeti bakımından 
önemi ne olabilir? 

Avukatın iş elde etmek maksa-
dıyla her türlü davranıştan çe-
kinmesi gerekir. Şu adreste yer 
alan ve avukatın reklam yasağı 
ile ilgili makaleyi inceleyiniz.
http://dosya.marmara.edu.tr/
huk/fak%C3%BCltedergisi/
MehmetSomerAn%C4%
B1s%C4%B1na/Prof.
Dr.sel_uk_ztek.pdf
(S. Öztek (2006), Türk 
Hukukunda Avukatların 
Tâbi	Olduğu	Reklâm	Yasağı,	
Prof. Dr. Mehmet Somer’in 
Anısına Armağan)

Reklâm	 yasağının	 temelin-
de yer alan düşünce ne ola-
bilir? 

Öğrenme Çıktısı

2 Avukatlık etik kurallarını açıklayabilmek

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş



150

Yargı Etiği-II: Yargı Süreci Meslek Etikleri

BİLİRKİŞİLER, ARABULUCULAR 
VE UZLAŞTIRMACILAR 

BAKIMINDAN
 

Bilirkişiler Bakımından

Bilirkişi İncelemesinin Önemi ve 
Bilirkişilik Etiğinin Temelleri

Bilirkişi incelemesi, çözümü hukukun veya ge-
nel bilgi yahut tecrübe kurallarının dışında kalan, 
özel ve teknik bilgiyi gerektiren bir durumda baş-
vurulan bir inceleme yöntemidir. Hukukumuzda 
esasen bir takdiri delil olarak kabul edilmektedir. 
Bu incelemeyi gerçekleştirmek için görevlendirilen 
kişi ise bilirkişi olarak adlandırılır. 

Bilirkişi incelemesinin uygulama alanı çok ge-
niştir. Örneğin, tıbbî müdahaleden kaynaklanan 
bir davada hekimin gereken müdahaleyi yerinde 
yapıp yapmadığı veya senedin sahte olup olma-
dığı, hatta bir malın rayiç değerinin ne olduğu, 
bu işe bakan hâkimin kendisinin belirleyebileceği 
hususlar değildir. Bu durum karşısında hâkimin 
(veya Cumhuriyet savcısının) pek çok uyuşmazlık 
bakımından bilirkişi incelemesine başvurması da 
kaçınılmazdır. 

Hâliyle bilirkişi incelemesi, yargılamanın mer-
kezinde bir konu meydana getirmektedir. Bilirkişi, 
sahip olduğu özel ve teknik bilgi sayesinde bu bil-
giden yoksun olan hâkimin yerine, belli bir mese-
leyi hâkim için tespit eden hatta değerlendiren kişi 
konumundadır. Öyle ki bilirkişi uyuşmazlığın ye-
rine göre özel ve teknik bilgiyi gerektiren boyutu-
nu çözerken onun görüşünü yerinde bulan hâkim 
hukukî uyuşmazlık hakkında karar verebilir hâle 
gelmektedir. Bu sebeple de, bilirkişi genel olarak 
bir hâkim yardımcısı olarak kabul edilir. 

Bilirkişilik etiğinin üç ayrı temeli bulunmaktadır: 
Birinci olarak, bilirkişilerin uyuşmazlığın çözümü 

bakımından sahip oldukları işlev ve nitelik, bunların 
ilk etapta hâkim ve savcılar bakımından söz konusu 
olan etik kurallara tâbi olmaları sonucunu doğur-
maktadır. Elbette, bilirkişi hâkim değildir, bilgisine 
dayanarak daha sonra serbestçe değerlendirilecek bir 
görüş verir. Bununla birlikte teknik bilgiden yoksun 
olan hâkim, bu görüşün sağlam temellere dayandı-
ğı ve uygun şekilde dile getirildiği kanaatine varırsa 
hükmüne esas alacaktır. İkinci olarak ise, bilirkişi ku-
ral olarak herhangi bir meslek mensubudur, bir mü-
hendis, bir hekim, bir malî müşavir veya bir tercü-
mandır. Bu kişi, bilirkişi olarak görevlendirildiğinde, 
görevini aynı zamanda mesleğinin gerektirdiği etik 
kurallara uygun şekilde yerine getirmelidir. Üçüncü 
ve son olarak, bilirkişi yaptığı iş gereği geçici nitelikte 
(görevi sebebiyle ve görev boyunca) bir kamu görev-
lisi kabul edilir. Bu sebeple bilirkişi, burada saydı-
ğımız etik kurallar dışında Kamu Görevlileri Etik 
Davranış İlkelerine de tâbidir. 

Hukukumuzda bilirkişi, hâkim veya Cumhuri-
yet savcısı tarafından, “bilirkişilik bölge kurulları” 
nezdinde oluşturulan listelere kayıtlı olan kişiler 
arasından tayin edilir. Bilirkişi listeleri, özel ve tek-
nik bir konuda uzmanlık sahibi olan ve bilirkişilik 
bölge kurullarına başvuran kişiler arasından oluştu-
rulur. Ancak listede ilgili konuda kimsenin kayıtlı 
olmaması durumunda, liste dışından da bir kişi bu 
sıfatla görevlendirilebilir. 

Bununla birlikte yargılamanın taraflarının da 
konusunda uzman bir kişiden görüş alıp, bunu 
mahkemeye sunmaları mümkündür. Bu kişiler ta-
rafından sunulan görüşler, uzman mütalaası (veya 
taraf bilirkişiliği) olarak adlandırılır. Hem HMK 
(m. 293), hem de CMK (m. 66), bu müesseseye 
yer vermektedir. Aslında Bilirkişilik Kanunu ve Yö-
netmeliğinin konusu, sadece hâkim veya Cumhuri-
yet savcısı tarafından görevlendirilen bilirkişilerdir. 
Ancak, bu uzman mütalaasını mahkemeye sunan 
kişiler de hiç şüphe yok ki mahkeme tarafından 
dikkate alınabilecek bir görüş sağlamaktadırlar. Bu 
sebeple söz konusu uzmanlar da aşağıdaki etik ku-
rallara riayet etmek yükümlülüğü altındadırlar.

Bilirkişi incelemesi
Çözümü hukukun dışında kalan özel ve 
teknik bilgiyi gerektiren bir konuda baş-
vurulan inceleme yöntemidir. Bilirkişi ise 
bu özel ve teknik konunun uzmanı olması 
sebebiyle bilgisine başvurulan kişidir.  

Uzman mütalaası
Yargılama sırasında mahkeme veya Cum-
huriyet savcısı değil, bizzat yargılamanın 
taraflarınca konusunda uzman olan bir ki-
şiden görüş alınması anlamına gelir. 
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Bilirkişiliğe İlişkin Etik Kurallar
Hukukumuzda 6754 sayılı Bilirkişilik Kanu-

nu, bilirkişilerin tâbi olduğu etik kurallara işaret 
etmiştir. Daha sonra bu etik kurallar 2017 yılında 
yayımlanan Bilirkişilik Yönetmeliği ile açıklanmış-
tır. Giriş kısmında işaret ettiğimiz genel etik ilkeler 
çerçevesinde, söz konusu düzenlemelerde yer veri-
len bu etik kuralları somutlaştıralım: 

Bağımsızlık: Bilirkişi, görevlendirmeyi yapan 
merciye, davanın taraflarına ve kendi işverenine 
karşı bağımsız olup, görevini yalnızca uzmanlık 
alanındaki bilimsel verilere göre yerine getirir. Bi-
lirkişi, bağımsızlığına zarar verebilecek veya böyle 
bir izlenim uyandırabilecek her türlü davranış ve 
ilişkiden uzak durur. 

Bilirkişi, görevini mahkemenin veya Cumhuri-
yet savcısının sevk ve idaresi altında yürütür. Ancak 
bu durum, saydığımız kişilerin bilirkişiye raporun 
içeriğini dikte edebilecekleri anlamına gelmez. Bi-
lirkişi bağımsız olup, kendi meslek etiğine aykırı 
olan bir hususta işlem yapmak veya görüş vermek 
zorunda değildir. Bu bilinçle hareket eden bilirkişi 
herhangi bir yaptırıma tâbi tutulamaz. 

Tarafsızlık, dürüstlük, objektiflik: Bilirkişi, 
görevini dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, fel-
sefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım 
yapmaksızın dürüstlük ve tarafsızlık ilkeleri doğ-
rultusunda yerine getirir.

Bilirkişi, görev süresince doğrudan veya dolaylı 
olarak uyuşmazlığın taraflarından gelen uzman gö-
rüşü, danışmanlık, hakemlik ya da buna benzer bir 
görevi kabul edemez. Örneğin, bilirkişi uyuşmaz-
lığın taraflarından birine, talep üzerine bir uzman 
mütalaası sunmuşsa, yargılama devam ederken 
daha sonra mahkeme tarafından görevlendirildiği 
takdirde bu görevden çekilmek zorundadır. 

Bilirkişi, yakınlarının veya iş ilişkisinin bulunduğu 
kişi, kurum veya kuruluşların, tarafı olduğu ya da ilgili 
bulunduğu davalarda görevlendirmeyi kabul edemez. 
Bilirkişi, tarafsızlığına ilişkin şüphe uyandırabilecek 
olan hususları dikkatle değerlendirmelidir. Örneğin, 
bir hastanede yaşandığı iddia edilen tıbbi bir hatadan 
kaynaklanan tazminat davasında, aynı hastanede gö-
rev yapan bir hekimin bilirkişi olarak tayin edilmesi 
hâlinde, o hekim görevi kabulden çekilmelidir. 

Menfaat elde etme yasağı: Bilirkişi; bilirkişi-
lik görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendisi, 
yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağ-
layamaz, hediye alamaz ve aracılıkta bulunamaz. 

Bilirkişi, görevi sırasında elde ettiği resmi veya gizli 
nitelikteki bilgileri, kendisi, yakınları veya üçüncü 
kişiler yararına doğrudan veya dolaylı olarak bir 
menfaat elde etmek için kullanamaz.

Nihayetinde bilirkişi bir hâkim yardımcısı ol-
duğu için kanun koyucu, hâkimler bakımından 
söz konusu olan yasaklılık ve ret sebeplerinin kural 
olarak bilirkişiler bakımından da uygulanacağını 
öngörmüştür. Bu sebepler üzerinde bir önceki üni-
temizde durmuştuk. Kısaca hatırlatacak olursak: 

Bilirkişinin görev almaktan yasaklı olması: Bilir-
kişi, kendi davasında, doğrudan veya dolaylı olarak 
kendisini ilgilendiren bir davada, eşinin veya eski 
eşinin, nişanlısının, alt soy veya üst soyunun, ara-
sında evlatlık ilişkisi bulunan kişinin, evlilik ilişkisi 
sebebiyle olanlar dahil olmak üzere ve bu ilişki or-
tadan kalksa bile hala, teyze veya yeğen gibi üçüncü 
dereceye kadar akrabasının davasında, bir kişinin 
velisi, vasisi, kayyımı veya yasal danışmanı sıfatıyla 
hareket ettiği davada görevlendirildiği takdirde, ge-
cikmeksizin bu görevi kabulden kaçınmalıdır. Şa-
yet kaçınmazsa, bu durumdan haberdar olan taraf-
lar söz konusu sebebi yargılamanın her aşamasında 
ileri sürebilecekleri gibi, hâkim (veya soruşturma 
aşamasında Cumhuriyet savcısı da) bilirkişiyi her 
zaman görevden alabilir. Bu sebepler, kanunda sı-
nırlı sayıda sayılmıştır; kıyas yoluyla genişletilemez. 

Bilirkişinin reddi: Bir kez daha hâkimler bakı-
mından olduğu gibi, bilirkişinin tarafsızlığı bakı-
mından şüphe yaratan bir sebebin varlığı hâlinde 
bilirkişi görevden çekilebileceği gibi, uyuşmazlığın 
taraflarından biri de bilirkişiyi reddedebilir. Ka-
nunda örnek yoluyla sayılan ret sebepleri, bilirki-
şinin iki taraftan birine yol göstermesi veya öğüt 
vermesi, gerekmediği hâlde (henüz raporunu mah-
kemeye sunmadan) görüşünü açıklamasıdır. 

Yine bilirkişinin o uyuşmazlıkta bilirkişi sıfa-
tıyla dinlenmiş veya hâkim yahut hakem sıfatıyla 
karar vermesi de bir ret sebebidir. Uygulama açı-
sından somutlaştıralım. Bir bilirkişi, ilk bilirkişi 

Bilirkişi, hâkim kadar tarafsız ol-
malıdır, bu yüzden hâkimler hak-
kındaki yasaklılık ve ret sebeplerine 
dayanılarak reddedilebilir. 

dikkat
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heyetinde yer almışsa ikinci oluşturulacak heyette 
yer alamaz veya bilirkişi aynı konunun ceza davası 
boyutunda görevlendirilmişse hukuk mahkemesin-
de tazminat davası bakımından görevlendirilemez. 

Ancak, kanun koyucu, hâkimin reddi sebeple-
rinden farklı olarak, bilirkişinin o uyuşmazlığa ta-
nıklık etmesini ve tanık olarak beyanda bulunma-
sını, bilirkişinin reddini gerektiren bir sebep olarak 
kabul etmemiştir. 

Ne olursa olsun, bilirkişi tarafsızlığından şüphe 
yaratan böyle bir ihtimalin varlığına kanata getirdi-
ği takdirde, zaten o görevi kabulden kaçınmalıdır. 
Bilirkişi etiği bunu gerektirir. Zikrettiğimiz yasaklı-
lık ve ret sebeplerinin varlığı ve bunların mahkeme 
tarafından kabul edilmesi, bilirkişinin bu sebebin 
varlığının bilincinde olmasına rağmen görevi iade 
etmemesi faraziyesinde, onu bir disiplin yaptırımı 
ile karşı karşıya bırakabilir. 

Ehliyet ve liyakat: Bilirkişi, kendisine tevdi 
olunan görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü 
olup, görevinin icrasını kısmen yahut tamamen 
başka bir kimseye devredemez. Bilirkişi, raporunda 
çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerek-
tiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hukuki 
nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz. 

Ehliyet ve liyakatle hareket etme, bilirkişinin 
saygınlığı ve ona duyulan güven, görevi kabul yü-
kümlülüğü ile önemli bazı yükümlülüklerde bakı-
mından da kendisini gösterir:

Saygınlık ve güven: Bilirkişi, görevinin saygınlığını 
ve kişilerin adalete olan güvenini zedeleyen veya şüp-
heye düşüren her türlü tavır ve davranıştan kaçınır. 

Bilirkişi, görev almak amacıyla her türlü öneri 
veya girişimden kaçınır. Örneğin, bir kişinin gö-
revlendirilmek için sürekli olarak mahkeme yazı 
işleri müdürlüklerinde zaman geçirmesi, yazı işleri 
personelinden veya bizzat hâkim veya Cumhuriyet 
savcısının kendisinden bu konuda ricacı olması 
onun saygınlığını ortadan kaldırır. 

Görevi kabul yükümlülüğü: Sicile ve listeye ka-
yıtlı olan bilirkişi kendisine verilen görevi kabulle 
yükümlüdür.

Ancak bu durum, bilirkişinin görevden kaçın(a)
mayacağı anlamına da gelmez. Bilirkişi, görevlen-
dirildiği konuda uzmanlık bilgisi ve tecrübesinin 
yeterli olmadığını, konunun kendi uzmanlık alanı-
na girmediğini, varsa görevi kabulden kaçınmasını 
haklı kılacak mazeretini, görevlendirmeyi yapan 
mercie bildirmekle yükümlüdür. 

Bilirkişinin görevi kabulden kaçınmasını haklı 
kılacak mazeretini bildirme yükümlülüğü ise, dü-
rüstlük ilkesinin bir gereğidir, gereğini yerine getir-
memek, ilkenin ihlali sonucunu doğurur. 

Bildirim yükümlülüğü: Bilirkişi, etik ilkelerle 
bağdaşmayan veya hukuka aykırı iş ve eylemlerde 
bulunmasının kendisinden talep edilmesi hâlinde 
ya da görevini yerine getirirken bu tür bir eylem 
veya işlemden haberdar olduğunda durumu gecik-
meksizin görevlendirmeyi yapan mercie bildirir.

Ne olursa olsun, bilirkişi, adalete hizmet etme 
bilinciyle, görevini etkin, zamanında ve verimli bi-
çimde yerine getirmeyi, sunduğu hizmet kalitesini 
yükseltmeyi hedefler.

Bilirkişi raporunu değerlendirecek olan hâkim 
veya Cumhuriyet savcısı hukukçudur. Bilirkişinin 
incelediği teknik konu hakkında bilgi sahibi değil-
dir. Bu sebeple bilirkişi, oy ve görüşünü oluşturur-
ken uzmanlık alanına ait teknik terim ve ifadeleri, 
mümkün olduğu ölçüde, görevlendirmeyi yapan 
merci ve tarafların anlayabileceği bir dil ile açıklar.

Sır saklama yükümlülüğü: Bilirkişi, görevi 
sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin 
veya öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla ve ko-
rumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, bilirkişilik 
görevi sona erdikten sonra da devam eder. 

Bilirkişi, yürütülen işin gereği zaten sır sakla-
ma yükümlülüğü altındaki meslek mensupları 
arasından görevlendirilmiş olabilir. Hiç şüphe yok 
ki böyle bir durumda bilirkişi, gerek mesleğinden 
gerek bilirkişilik görevinden doğan bu sır saklama 
yükümlülüğüne aynı şekilde riayet edecektir. 

Reklam yasağı: Sır saklama yükümlülüğü bakı-
mından olduğu gibi, bilirkişi sıfatıyla görevlendiri-
len kişi, kendi mesleği sebebiyle zaten reklâm yasa-
ğına tâbi olabilir. Doktor, diş hekimi, malî müşavir 
gibi… Ancak bu kişi bilirkişi sıfatıyla görevlendi-
rildiğinde, kendi mesleğine ilişkin reklam yasağına 
tâbi olmaya devam edeceği gibi, ayrıca bilirkişilik 
sicili ve bir listede yer aldığı sürece, bilirkişilik faali-
yeti özelinde reklam yasağına aykırı hareket etmek-
ten kaçınacaktır. Buna göre: 

•	 Bilirkişinin,	 bilirkişilik	 görevi	 almak	 için	
reklam sayılabilecek her türlü girişim ve 
eylemde bulunması, internet sitesinde, ta-
belalarında ve basılı kâğıtlarında sicil ve lis-
teye kayıtlı bilirkişi olduğuna dair ibareler 
kullanması yasaktır.
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•	 Bilirkişi;	 bilirkişilik	 görevi	 almak	 amacıyla	
özel amaçlı arama motorlarına, rehberleri-
ne, listelerine, veri tabanlarına ve benzer-
lerine kayıt olamaz, kayıt edilmesine rıza 
gösteremez. Ancak, bilirkişilik görevi alma 
amacına yönelik olmamak kaydıyla, inter-
net sayfasını özel amaçlı arama motorlarına 
kayıt edebilir, anahtar kelime olarak da; sa-
dece adı soyadı ve mesleki unvanı ile bulun-
duğu şehrin adını kullanabilir.

•	 Bilirkişi,	internet	kullanıcılarını	kendi	site-
sine yönlendirecek şekilde internet kısa yol-
ları kullanılmasına izin veremez ve reklam 
yapamaz.

Bilirkişilik Etik Kurallarına 
Uyulmamasının Yaptırımı

Bilirkişilik görevinin etik kurallara uygun ye-
rine getirip getirilmediği, başta bizzat görevi tevdi 
eden hâkim veya Cumhuriyet savcısı tarafından 
gözetilir. Öte yandan bilirkişinin denetimi ve etik 
kurallara aykırılık hâlinde gereken tedbir veya yap-
tırımları almakla görevli mercii Bilirkişilik Bölge 
Kuruludur. 

Bilirkişi sıfatıyla bilirkişilik sicili ile bir bölge 
kurulunun listesinde yer alan veya mahkeme tara-
fından bu sıfatla görevlendirilen kişi, bilirkişiliğe 
ilişkin temel ödev ve etik ilkelere riayet etmediği 
takdirde, hukukî ve cezaî sorumluluğu saklı kalmak 
kaydıyla bir disiplin cezası ile karşı karşıya kalır.

Bilirkişilik Kanunu, bilirkişilerin temel ödev ve 
etik kurallara uygun hareket edilip edilmediğinin 
denetiminde, bilirkişilik bölge kurullarını görevli 
kılmıştır (BilK m. 8). Bilirkişi, görevleriyle ilgili 
tutum ve davranışlarının veya hazırladıkları rapor-
ların ilgili mevzuata uygunluğu bakımından gerek 
talep gerek re’sen denetlenir. 

Nitekim hâkim veya Cumhuriyet savcısı, gö-
revlendirdiği bilirkişinin göreviyle ilgili tutum ve 
davranışlarının veya hazırladığı raporun mevzua-
ta uygun şekilde hazırlanmadığına ilişkin kanaat 
edinmesi durumunda, bu hususu bölge kuruluna 
bildirir. 

Ancak burada özellikle belirtelim, bilirkişi rapo-
runu kaleme alırken, özel ve teknik bilgisini mah-
kemeye sunarken bağımsızdır. Teknik görüşünü bi-
lirkişi etiğine uygun şekilde hazırlayıp mahkemeye 
sunar. Elbette bu görüş taraflardan birinin lehine 

diğerinin aleyhine olabilir. Bu durumun bir yap-
tırım sebebi olması düşünülemez. Bu yüzden, bi-
lirkişi raporunun özel veya teknik bilgi yönünden 
içeriğine ilişkin bölge kuruluna başvuru yapılamaz; 
yapılan başvuru incelenmeksizin reddedilir. Bilirki-
şi raporunun içeriğine, bilirkişinin görüşüne karşı 
koymak isteyen bir taraf, o rapora mahkemede iti-
raz etmelidir. 

Listeye kayıtlı bilirkişiler bakımından bilirki-
şilik bölge kurulu, uyarma,	bir	yıla	kadar	geçici	
süreyle	listeden	çıkarma veya sicilden ve listeden 
çıkarma yaptırımlarından birinin uygulanmasına 
karar verebilir. Hangi durumda hangi yaptırımın 
uygulanacağı, ihlâlin niteliğine göre belirlenir. 

Bununla birlikte, bilirkişiliğe kabul şartları-
nın kaybedilmesi veya sicile kabul tarihinde gerekli 
şartların bulunmadığının sonradan tespit edilmesi 
hâlinde, bilirkişi mutlak surette bilirkişilik sicilin-
den ve listeden çıkartılır (BilK m. 13). Bir daha 
listeye kayıt olamaz veya harici olarak görevlendi-
rilemez. Özellikle kabul şartlarının bulunmadığının 
sonradan tespit edilmesi faraziyesinde, ilgilinin dü-
rüstlük ilkesine aykırı hareket ettiği düşünülür. 

Buna karşılık, diğer ödev ve etik ilkelere aykırı 
hareket edilmesi her seferinde sicilden ve listeden 
çıkartılmayı gerektirmemektedir. Örneğin kanuni 
sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınıldığı 
ilk sefer uyarma cezası verilebileceği gibi, bunun 
tekrarı durumunda geçici çıkarma yaptırımı da uy-
gulanabilir. Uygulamada hukuki konuda görüş bil-
diren bilirkişiler, bölge kurulları tarafından birkaç 
aya kadar listeden geçici süreyle çıkarma yaptırımı-
na tâbi tutulmaktadır. 

Bu disiplin cezaları bakımından bölge kurulu 
nezdinde itiraz ile itirazın reddi hâlinde idari yargı-
da iptal davası yolu açıktır.

Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Görev Yapan Arabulucular ve 
Uzlaştırmacılar Bakımından

Genel Olarak Arabuluculuk ve 
Uzlaştırma Kavramları ve Bu Yollarda 
Etiğin Yeri ve Önemi

Bir önceki ünitemizde de değindiğimiz üzere, 
bir uyuşmazlığı çözüme kavuşturmanın tek yolu 
Devlet mahkemesine başvurup dava açmak değil-
dir. Uyuşmazlığın tarafları, bağımsız bir üçüncü 
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kişinin gözetiminde bir araya gelip, aralarındaki 
uyuşmazlığa ilişkin çözüme bizzat kendileri ulaşa-
bilirler. Onlara eşlik eden bağımsız üçüncü kişi ise, 
etkili iletişim teknikleri kullanarak, taraflar arasın-
da olumlu bir iletişimin kurulmasına çaba harcar-
ken, diğer taraftan onlara çözüme ulaşmalarında 
yardımcı olur. Söz konusu yardım, bağımsız üçün-
cü kişiye tanınan yetkiler çerçevesinde bazen sınırlı 
(sadece iletişimi kolaylaştırmak), bazen daha geniş 
(örneğin bir anlaşmaya varamayan taraflara bizzat 
arabulucu tarafından çözüm önerisi getirilebilmesi) 
şekilde kendisini gösterebilir. 

Nihayetinde bu yolların tümü, alternatif uyuş-
mazlık çözümleri olarak adlandırılır. Türk huku-
kunda birer alternatif uyuşmazlık çözüm yolu ola-
rak adlandırabileceğimiz yöntemler sınırlı sayıda 
değildir. Zaten bir yöntemin alternatif uyuşmazlık 
çözüm yöntemi olarak işlerlik kazanabilmesi için 
bir pozitif düzenlemede yer alması da şart değildir.

Bu başlık altında, alternatif uyuşmazlık çözüm-
lerinden hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk 
ile uzlaşmaya tâbi suçlar bakımından uzlaştırma 
yolları özelinde arabuluculuk ve uzlaştırma etiğine 
ilişkin kurallardan bahsedeceğiz.  

En genel tanımıyla arabuluculuk, üçüncü 
kişinin tarafları bir araya getirerek müzakere ede-
bilmelerini sağladığı ve aralarındaki iletişimi ko-
laylaştırdığı, çözüme ilişkin karar verme yetkisinin 
taraflarda kaldığı, sürece ilişkin tavsiye veya karar 
verme yetkisinin ise üçüncü kişide olduğu bir ya-
pılandırılmış uyuşmazlık çözüm sürecidir (Özbek, 
2017). Türk hukukunda özel hukuktan doğan ve 
tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği 
veya aile içi şiddetten kaynaklanmayan uyuşmaz-
lıklarda arabuluculuk yolu açıktır (HUAK m. 1). 

Arabuluculuk sürecine başvuru kural olarak 
ihtiyaridir. Ancak, iş uyuşmazlıklarında, meslek 

hastalığı veya iş kazalarından doğan uyuşmazlıklar 
hariç, iş mahkemesinde dava açmadan önce tarafla-
rın arabulucu önünde bir araya gelmeleri dava şartı 
olarak öngörülmüştür (İşM K. m. 3). Bir diğer söy-
leyişle zorunludur. Bu durum tarafların arabulucu-
luk yoluna başvurmak konusunda serbest olmaları-
nın bir istisnasıdır. 

Uzlaştırma ise eğitimli bir uzlaştırmacının yar-
dımıyla, suçun mağduru ile failinin, güvenli ve de-
netimli bir ortamda bir araya getirilmesi sürecini 
ifade eder. Uzlaştırma kavramı, kurumu ve süreci 
ifade etmek için kullanılan kavramdır. Kısaca uz-
laştırmacı adı verilen tarafsız ve bağımsız bir üçün-
cü kişinin gözetiminde gerçekleşen bu sürece uzlaş-
tırma adı verilmektedir (Yerdelen (2018)). 

Uzlaştırmaya tâbi suçlar CMK m. 253 hük-
münde gösterilmektedir. Genel olarak soruştu-
rulması veya kovuşturulması şikâyete bağlı olan 
suçlarda uzlaştırma yolu açıktır. Şikâyete tâbi olup 
olmadığına bakılmaksızın, yaralama, tehdit, konut 
dokunulmazlığını ihlal, hırsızlık, çocuk kaçırma, 
dolandırıcılık, bir sırrın ifşası gibi suçlarda uzlaş-
tırma açıktır. Bununla birlikte bir suçun, soruş-
turulması veya kovuşturulması şikâyete bağlı olsa 
bile, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenmesi hâlinde 
uzlaştırma yolu kapalıdır. 

Öte yandan bir suçun uzlaşma kapsamın-
da olması ve bunun dosyadan açıkça anlaşılması 
hâlinde, uzlaştırma yoluna başvurmaksızın bir id-
dianame düzenlenemez veya yargılama yapılamaz. 

Arabuluculuk
Üçüncü bir kişinin (arabulucunun) özel 
hukuktan kaynaklanan bir uyuşmazlık 
içinde bulunan tarafları bir araya getire-
rek aralarındaki iletişimi kolaylaştırdığı ve 
tarafların bu sayede aralarındaki uyuşmaz-
lığı çözme imkânını kendilerinin bulabil-
diği bir alternatif uyuşmazlık çözümüdür.  

Dava şartı
Bir davanın esastan görülebilmesi için var-
lığı veya yokluğu aranan hususlardır. Ör-
neğin, tarafların ehliyet sahibi olması, aynı 
davanın bir başka mahkeme hâlihazırda 
görülmüyor olması ve benzeri… 

Uzlaştırma
Bir üçüncü kişinin (uzlaştırmacının) yar-
dımıyla, suçun mağduru ile failinin gü-
venli ve denetimli bir ortamda bir araya 
getirilmesi sürecidir.  
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Ceza muhakemesi açısından uzlaştırma bir muha-
keme engeli meydana getirir. 

İşte, ortada ister özel hukuktan kaynaklanan 
bir uyuşmazlık, ister uzlaşmaya tâbi bir suç bu-
lunsun, arabulucu veya uzlaştırıcı, taraflara, ara-
larındaki uyuşmazlığa bizzat kendilerinin bir çö-
züm getirebilmeleri için güvenli bir ortam  yaratır. 
Bunu yaparken, tarafsız ve bağımsız olması, eşitlik 
ilkesini gözetmesi, dürüst davranması ve görüşme-
lerde edindiği bilgileri ifşa etmemesi son derece 
önemlidir. 

Özellikle unutulmamalıdır ki, taraflar, bahsetti-
ğimiz süreçlerde bir anlaşmaya ulaştıkları takdirde, 
bu arabuluculuk anlaşması veya uzlaştırma raporu 
belli şartlar dairesinde ilâm niteliğinde belge olarak 
kabul edilir. Bunun ilâm niteliğinde belge olması 
ise, şayet bir taraf anlaşma çerçevesindeki taahhü-
dünü yerine getirmezse, diğer tarafın, somut konu-
da sanki bir mahkeme hüküm vermiş gibi, ilâmlı 
icra takibi yoluna başvurabileceği anlamına gelir. 

Nihayet, arabuluculuk ve uzlaştırıcılık birer 
meslektir. Bu meslek ile uğraşanlar, yukarıda saydı-
ğımız sebepler çerçevesinde, arabuluculuk ve uzlaş-
tırma etiğine uygun hareket ederler. Aksi durum, 
bir disiplin yaptırımına yol açabileceği gibi, suç 
teşkil eden hâllerde cezai takibata, zarar doğuran 
hâllerde ise tazminat davasına sebebiyet verebilir.

Arabuluculuk ve Uzlaştırma Etik 
Kuralları

Arabuluculuk ve uzlaştırma etiğinin içeriği iti-
bariyle birbirinden çok da farklı olduğunu söyle-
mek doğru olmaz. Uzlaştırma etiğine ilişkin kural-
lar, esas itibariyle Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma 
Yönetmeliği’nin 6. maddesinde düzenlenmiştir. 

Buna karşılık özel hukuktan kaynaklanan uyuş-
mazlıkların çözümünü hedefleyen arabuluculuk 
yolu bakımından ise, etik ilkelere, hem Hukuk 
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda, 
hem Arabuluculuk Yönetmeliğinde hem de Adalet 
Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabu-
luculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış 
olup, Arabuluculuk Kurulu tarafından gözden ge-
çirilerek kabul edilen Arabuluculuk Etik Kuralla-
rında düzenlenmiştir. 

Gönüllülük (Kendi Kararını Verme Hakkı) 
Arabuluculuk bakımından gönüllülük ilkesi 

“kendi kararını verme hakkı” başlığı altında Etik 
Kuralların 2. maddesinde tanımlanmıştır. Buna 
göre, kendi kararını verme hakkı tarafların sürece 
başlamadan, süreç içerisinde ve sonuç aşamasında 
özgür ve aydınlanmış iradeleriyle, gönüllü ve baskı 
altında kalmadan karar vermelerini kapsar. 

Buna göre kural şudur: Arabuluculuğa başvuru, 
süreci devam ettirmek, anlaşmak veya bu yoldan 
vazgeçerek masadan kalkmak konusunda taraflar 
serbesttir (bkz. Yazıcı Tıktık, 2018). Ne var ki, bir 
önceki başlık altında bahsettiğimiz gibi, iş uyuş-
mazlıklarında dava açmadan önce arabuluculuk 
yoluna başvurmak kural olarak zorunludur. Ancak 
arabulucu, sürece nasıl başvurulduğunu dikkate 
almaksızın, arabuluculuğun her aşamasında taraf-
ların kendi kararlarını verme hakkını gözetmelidir. 
Buna göre arabulucu; 

•	 Hazırlık	 aşaması	 veya	 ilk	 arabuluculuk	
toplantısında süreçteki rolü hakkında ken-
disinin süreçteki rolü hakkında bilgi ver-
melidir; karar verme yetkisinin kendisinde 
değil, taraflarda olduğunu vurgulamalıdır. 

•	 Uyuşmazlıkla	 ilgili	 olarak	 hukukî	 veya	
meslekî tavsiyede bulunamaz. Ancak somut 
olayın gerektiriyorsa, onlara uzmanlara da-
nışmanın önemini hatırlatmalı ve bu konu-
da onları bilgilendirmelidir. 

•	 Arabulucu	özellikle	daha	yüksek	bir	anlaş-
ma bedeli ve arabuluculuk ücreti sağlamak 
için, tarafların kendi kararını kendi verme 
hakkına etki etmemelidir. 

En nihayetinde taraflar, sürece ister gönüllü is-
ter zorunluluktan başvursunlar, sürecin herhangi 
bir aşamasında masadan kalkıp (süreçten vazgeçip) 
karşı taraf aleyhine dava açabilirler. Aksi durum da 
zaten her şeyden önce hak arama hürriyetini dü-
zenleyen T.C. Anayasası m. 36 hükmüne aykırı 
olur. 

Buna karşılık uzlaştırma bakımından ise, sü-
rece başvuru zaten zorunludur. Hâl böyleyken uz-
laştırmacı, gönüllülük ilkesini, uzlaştırma sürecinin 
aşamaları dâhilinde dikkate alacaktır. 
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Buna göre uzlaştırmacı; 
•	 Tarafların	 sürece	gönüllü	katılımı	ve	aydın-

lanmış iradeye dayalı rızalarını elde etmelidir. 
•	 Aynı	 şekilde	 ceza	 davalarının	 görülmesine	

ilişkin geleneksel yöntemlere (mahkemele-
re) başvuru hakkı da saklı olmalıdır (Öz-
bek, 2017). 

Bağımsızlık
Arabulucunun ve uzlaştırmacının görevini her-

hangi bir etki altında kalmadan, buna imkân ve 
fırsat vermeden yürütmesi gerekir. 

Arabuluculuk yolu bakımından bağımsızlık, 
arabuluculuk görevinin uyuşmazlığın tarafların-
dan birinin veya bir üçüncü kişinin etkisi altında 
kalmadan yahut taraflar nezdinde böyle bir intiba 
uyandırmadan yürütülmesi anlamına gelir. Şüphe-
siz bu durum onun tarafsızlığıyla da ilgilidir. 

İlkinden farklı olarak uzlaştırma yolunda 
ise, bizzat Cumhuriyet savcısı, koşulların varlığı 
hâlinde uzlaştırma bürosu vasıtasıyla bir uzlaştır-
macı görevlendirmektedir. Bu yüzden uzlaştırmacı 
bağımsızlığını, uyuşmazlığın tarafları karşısında 
olduğu kadar kendisini görevlendiren merci bakı-
mından da korumalıdır (bkz. Özbek, 2018):

•	 Taraflardan	 bağımsızlık:	 Arabulucular ba-
kımından olduğu gibi uzlaştırmacı, bağım-
sızlığını veya taraflarla arasındaki menfaat 
çatışmasını etkileyebilecek veya bu izlenimi 
verebilecek durumlar varsa, bunları taraflara 
açıklamadan görev yapmamalı yahut göreve 
başlamışsa görevine devam etmemelidir. 

•	 Görevlendiren	 merciden	 bağımsızlık:	 CMK 
uyarınca Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya 
talimat verebilir (CMK m. 253). Ancak, bu 
talimat yetkisi, uzlaştırmacının usul ile ilgili 
hususlarda Cumhuriyet savcısı ile iletişim 
içinde olması ve onun tavsiyelerine uyması 
anlamında anlaşılmalı, onun bağımsızlığını 
etkilemeyecek şekilde uygulanması ve emir 
şeklinde olmaması gerekir (Özbek, 2018).

Tarafsızlık ve Menfaat Çatışmasının 
Bulunmaması

Tarafsızlık, arabulucu ve uzlaştırmacının taraf 
tutmamasını ve taraflar hakkında önyargılı olma-
masını kapsar. 

Uzlaştırma etiği özelinde, masumiyet karine-
sinin de dikkate alınması gerekir. Uzlaştırmacı, 
şüpheli ya da sanığın suçluluğu hakkında ön yar-
gılı olamaz, şüpheli ya da sanığa karşı bir tavır ta-
kınamaz. Ancak tarafsızlık ilkesi, uzlaştırmacının, 
bir suçun işlenmiş olduğu ve şüpheli veya sanığın 
bir kanun hükmünü ihlâl etmiş olduğu gerçeğine 
kayıtsız kalmasını gerektirmez. Bu sebeple uzlaştır-
macı, süreçte mağdurun haklarının da korunması-
na dikkat etmelidir (Özbek, 2018).

Arabulucu ve uzlaştırmacı, arabuluculuk süre-
cini yürütürken tarafsızlığını şüpheli hâle getirecek 
davranışlardan kaçınmalıdırlar. Buna göre arabulu-
cu ve uzlaştırmacı; 

•	 Görevini	yerine	getirirken	taraflar	arasında	
dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felse-
fi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayrım yapamaz, itibar ve güveni sarsıcı dav-
ranışlarda bulunamaz.

•	 Kendisinin	 davranış	 ve	 görünüşteki	 taraf-
sızlığından şüphe duyulmasına yol açacak 
şekilde, taraflara değerli bir hediye, yardım, 
borç veya değerli başka bir mal vermemeli 
ve onlardan da kabul etmemelidir.

Görev tarafsız şekilde yürütülemeyecek ise red-
dedilmeli veya hangi aşamada olursa olsun görev-
den çekinmek gerekir. Örneğin taraflarla arasında-
ki akrabalık ilişkisi yahut başka türde bir ilişkinin 
(örneğin aynı yerde veya bir sivil toplum örgütün-
de çalışıyor olma, komşuluk, hasımlık, uzlaştırma 
bakımından suçtan zarar görme  vb.) varlığı taraf-
sızlığı noktasında şüphe yaratabilir.

Arabulucu veya uzlaştırmacı, böyle bir durum-
da görevi kabulden çekinmeli, süreç içinde fark 
ettiği takdirde çekilmeli, bu yönde kendisinden ta-
lepte bulunulmasını beklememelidir. 

Ancak, arabuluculuk özelinde, onun tarafsız-
lığına ilişkin bir tereddüdün varlığı ve durumun 
taraflara bildirilmesine rağmen, taraflar, arabulu-
cudan görevi üstlenmesini birlikte talep ederlerse, 
arabulucu bu görevi üstlenebilir veya üstlenmiş ol-
duğu görevi sürdürebilir.

Arabuluculuk veya uzlaştırma süreçlerinin ta-
raflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece işin niteliği-
ne uygun tarafsız bir yerde yürütülmesi gerekir. 

Menfaat	ilişkisi	veya	çatışmasından	kaçınma: 
Arabulucu veya uzlaştırmacının, taraflarla menfaat 
çatışması olmamalıdır. Bir menfaat çatışmasına yol 
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açabilecek veya bu görünümü verebilecek durum-
ların taraflara açıklanması gerekir. 

Gerek Arabuluculuk Etik Kuralları, gerek Uz-
laştırma Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere (ayrı-
ca bkz. Özbek, 2017; Tıktık, 2018):

•	 İlişki	veya	çatışma	arabuluculuk	sürecinden	
önce veya sonra doğabilir, herhangi bir iliş-
kiden kaynaklanabilir. 

•	 Arabulucu,	iyi	niyetli	bir	üçüncü	kişinin,	bir	
menfaat ilişkisi veya çatışması bulunduğunu 
düşünmesine yol açacak bir olayın olup ol-
madığını araştırmalı ve incelemelidir. 

•	 Menfaat	 ilişkisi	 veya	 çatışması,	 arabulucu-
luk veya uzlaştırma sürecine açıkça zarar 
verecek nitelikteyse arabulucu veya uzlaştır-
ması görevi reddetmeli veya görevden çekil-
melidir. 

•	 Gerek	arabulucu	gerek	uzlaştırmacı,	bu	sı-
fatlarla görev yaptıkları uyuşmazlıkla ilgili 
olarak açılan davada, avukatlık görevi üst-
lenmemeleri gerekir. 

Görevin Özenle Yerine Getirilmesi
Görevin özenle yerine getirilmesi, arabuluculuk 

veya uzlaştırma süreçlerinde, tarafsızlık ve bağım-
sızlık kadar önemli bir meseledir. Arabulucu veya 
uzlaştırmacı, görevini şahsen, özenle, makul süre-
de, güven içinde, tarafların etkin katılımıyla, hak-
kaniyete uygun, taraflara yeterli söz hakkı vererek 
ve katılımcılar arasında karşılıklı saygı gösterilme-
sini sağlayacak biçimde yerine getirmelidir (bkz. 
Özbek, 2018; Tıktık, 2018). 

Her iki süreç bakımından görevin özenle yerine 
getirilmesi gereğine, hem Arabuluculuk Etik Ku-
rallarında hem Uzlaştırma Yönetmeliğinde işaret 
edilmektedir. Buna göre;

•	 Görevin,	çözüm	süreci	ile	ilgili	tüm	ön	ha-
zırlıkların tamamlanmasında sonra ve bu 
süreci yürütmek için gerekli zamanın varlığı 
hâlinde kabul edilmesi gerekir. Gerçekten 
de, ilgili uyuşmazlık çözüm yöntemine hak 
ettiği emek ve zamanın harcanması, sürecin 
sürüncemede kalmaması gerekir. Şayet iş 
yoğunluğu sebebiyle bu gerçekleştirileme-
yecekse, görev kabul edilmemelidir. 

•	 Öte	 yandan	 görevin	 özenle	 yerine	 getiril-
mesi, tarafların sürece ilişkin bilgilendirme 
yükümlülüğünün yerin getirilmesi konu-

sunda gereken özenin gösterilmesi ve ta-
rafların yeterli ölçüde aydınlatılmasını da 
kapsamaktadır. 

 Tarafların çözüm sürecinin niteliğini, so-
nuçlarını, arabulucunun veya uzlaştırmacı-
nın süreçteki işlevini anladıklarından emin 
olunmalıdır. Taraflara bu konuda bilerek 
yanlış bilgi verilmemelidir. 

Sürece katılmakta güçlük çeken bir taraf varsa, 
bu konuda gerekli tedbirler alınmalı, gerekirse de-
ğişiklik önerileri getirilmelidir. Örneğin, uzlaştır-
ma süreci bakımından suça sürüklenen bir çocuk 
veya suç mağduru bir çocuk varsa, burada ihtiyaç 
duyulan tüm tedbirler alınmalı, gerekirse, uzman-
lardan yardım alınmalıdır. Arabuluculuk süreci 
bakımından gerekirse, bu tarafın hukuki yardım 
almasını önlemek de dahil, öneri getirilmeli, ge-
rekiyorsa süreç sona erdirilmelidir. Bu son husus, 
eşitlik ilkesiyle de ilgilidir.

Eşitliği Gözetme
Taraflar, hem arabuluculuk hem uzlaştırma sü-

recinde eşit haklara sahiptirler. Ancak, burada daha 
önemli olan, arabulucunun veya uzlaştırmacının 
bu eşitliği gözetmesidir. Çünkü, bir taraf kendisini 
eşit hissetmez veya kendisine eşit muamele edil-
mezse, ortada gerçek bir anlaşmadan (veya uzlaş-
madan) da söz edilemez (bkz. Yazıcı Tıktık, 2018; 
Özbek, 2018). Buna göre;

Süreç boyunca tarafların tümüne eşit muamele 
edilmeli, tarafların müzakerelerde yeterli ve eşit fır-
satlara sahip olmasına özen gösterilmelidir.

Taraflara eşit süre verilmeli, dinlerken veya soru 
sorarken bu eşitlik bozulmamalıdır. Öyle ki, taraf-
lar arasında mali veya başka bir sebeple güç denge-
sizliğinin olduğu bir durumda, ne güçlü olan taraf 
zayıf olan tarafın kayrıldığını düşünmeli, ne de bu-
nun aksi olmalıdır (Yazıcı Tıktık, 2018). 

Gizlilik
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini 

Devlet mahkemesinde görülen yargılamadan ayırt 
eden en önemli hususlardan biri, yargılamanın ku-
ral olarak aleni yürütülmesi asılken, alternatif uyuş-
mazlık çözümlerinde gizliliğin esas alınmasıdır. 
Nitekim arabulucu da uzlaştırmacı da söz konusu 
gizliliği korumalıdır. Buna göre; 
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•	 Arabulucu	veya	uzlaştırmacı,	taraflarca	aksi	kararlaştırılmadıkça	(veya	bunların	izni	olmadan),	ta-
raflardan öğrenilen bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Süreç içinde yer almayan üçüncü kişilere, 
kanunî bir zorunluluk bulunmadıkça bilgi verilmemelidir (Ayrıca bkz. Yazıcı Tıktık, 2018).
- Arabuluculuk özel hukuktan kaynaklanan bir uyuşmazlığın çözümünü hedeflediği için, faaliyet 

çerçevesinde sunulan veya elde edilen bilgi ve belgeler, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, gizli 
tutulmalıdır. 

- Buna karşılık uzlaştırma sürecinde, ceza yargılamasının soruşturma aşamasının gizliliğine de 
ayrıca uygun hareket edilmesi gerekir (Özbek, 2018). 

Ehliyet ve Mesleğe Yaraşırlık
Nihayet arabulucu ve uzlaştırmacının ehliyet ve mesleğe yaraşıklık bakımından tâbi olduğu yükümlü-

lükler de genel olarak, şunlardır. 
•	 Meslekî	yeterlik,	
•	 Taraflara	nazik	ve	saygılı	davranma,
•	 Menfaat	temin	etmeme,
•	 Görevin	saygınlığını	ve	kişilerin	adalete	olan	güvenini	koruma,	
•	 Unvan	kullanımı	ve	reklâm	yasağı
•	 Arabuluculuk	özelinde	ücret	ve	giderler	konusunda	tarafları	bilgilendirme,	
•	 Alternatif	uyuşmazlık	çözüm	yolları	uygulamasının	geliştirilmesine	katkıda	bulunma
Hâkimler ve Cumhuriyet savcılarının, bilirkişilerin, avukatlar ve noterlerin tâbi oldukları ehliyetli ve 

mesleğe yaraşır şekilde davranma yükümlülükleri bakımından dile getirdiğimiz hususlar, arabuluculuk ve 
uzlaştırma yöntemlerinin bünyesine uygun düştüğü ölçüde, burada da geçerlidir.  

Arabuluculuk ve Uzlaştırıcılık Etik Kurallarına Uyulmamasının Yaptırımı
Uzlaştırmacı, denetim ve performansı bakımından Cumhuriyet başsavcısı veya Cumhuriyet başsavcısı 

vekili yahut Cumhuriyet savcısı tarafından yapılacak bir denetime tâbidir (Uzlaştırma Yön. m. 45). Diğer 
taraftan etik kurallar özelinde yapılacak denetim, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından gerçek-
leştirilir (Uzlaştırma Yön. m. 67). 

Arabulucu ise, Arabuluculuk Daire Başkanlığının denetimi altındadır. Yaptırım uygulama yetkisi bazı 
durumlarda Arabuluculuk Daire Başkanlığına bazı hâllerde ise Arabuluculuk Kuruluna aittir. 

Sicil ve listeden çıkartılma sebepleri: 
Her iki meslek bakımından sicil ve listeden çıkartılmayı gerektirecek olan ilk sebep, aranan koşulları 

taşımadığı hâlde sicile kaydedilmek veya daha sonra bu koşulları kaybetmektir. Böyle bir durumda uz-
laştırmacı, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından, arabulucu ise, Arabuluculuk Daire Başkanlığı 
tarafından, uzlaştırma veya arabuluculuk sicil ve listesinden çıkartılır. 

Uzlaştırmacı veya arabulucunun, göreviyle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunması, Kanu-
nun öngördüğü yükümlülükleri	önemli	ölçüde	veya	sürekli	yerine	getirmemesi, performans değerlen-
dirmeleri sonucunda yeterli bulunmayan, etik ilkelere aykırı davranması yine sicil ve listeden çıkartılma 
sebebidir. 

Uzlaştırmacı açısından, Alternatif Çözümler Daire başkanlığı, sicilden ve listeden çıkarma yaptırımı 
yerine uyarma veya bir	yıla	kadar	geçici	süreyle	listeden	çıkarma	yaptırımı uygulayabilir. 

Buna karşılık arabulucu bakımından ise, Arabuluculuk Daire Başkanlığı, yukarıda saydığımız hususlar 
çerçevesinde hareket etmeyen arabulucuyu önce yazılı olarak uyarır. Bu uyarıya uyulmaması durumunda, 
sicilden silinmesi Arabuluculuk Kurulundan talep edilir. Bir diğer söyleyişle, etik kuralların ihlali halinde 
arabulucu, Arabuluculuk Kurulu tarafından sicil ve listeden çıkartılır.
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Bilirkişi hâkim kadar taraf-
sız olmalıdır. Neden?

Bilirkişilik, arabuluculuk 
ve uzlaştırma etiğine uygun 
hareket edilip edilmediği 
nasıl gözetilir?

Bilirkişilik etiğini arabulu-
culuk ve uzlaştırma etiğin-
den ayıran noktalar nelerdir?

Öğrenme Çıktısı

3 Bilirkişilik, arabuluculuk ve uzlaştırma müesseselerine ilişkin etik kuralları öğrenmek ve 
bunları ayırt edebilmek 

Araştır 3 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Yargıtay Karar Özetleri:
“…(Avukatın), aleyhine hırsızlık suçu işleyen 

sanığın vekilliğini üstlenerek Avukatlık Kanunu-
na, Avukatlık Meslek Kurallarına ve taraflarca 
imzalanan avukatlık sözleşmesine aykırı davran-
dığı sabittir. Bu nedenle davalının savunmasında 
belirttiği, bilirkişi raporlarında tespit edildiği ve 
mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davalı, 
davacıyı haklı olarak azletmiş olup yine davacının 
bu sebeple haklı olarak azil edilmesine rağmen 
diğer avukatlarla eşit icra takip dosyası verilme-
diği gerekçesiyle istifa etmesi de haksızdır. Somut 
olayda, azil haklı olduğu ve davacının istifası hak-
sız olduğu için davacı sadece azil tarihi itibariyle 
sonuçlanıp kesinleşen işler için vekalet ücreti ta-
lep edebilir. Davacı, azil tarihi itibariyle sonuçla-
nıp kesinleşmeyen dava ve takiplerden dolayı hiç 
bir vekalet ücreti talep edemeyeceği gibi davacı 
lehine hakkaniyet tazminatına da hükmedilmesi 
de doğru değildir. Hal böyle olunca; mahkeme-
ce, açıklanan hususlar doğrultusunda inceleme ve 
değerlendirme yapılarak, sonucuna göre bir karar 
verilmesi gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı şe-
kilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup boz-
mayı gerektirir…” Yargıtay, 13. Hukuk Dairesi, 
27 Mayıs 2014, 29642/16539 (LegalBank)

“…Dava konusu iş nedeniyle taraflar ara-
sında ortaya çıkan uyuşmazlığın çözümü için 
evvelce hakem de açılan dava sırasında taraf ha-
kemleri üçüncü hakemin seçiminde anlaşama-

dıklarından davacı şirket  tarafından mahkeme-
ye müracaat edilmiş, İstanbul 6. Asliye Ticaret 
Mahkemesi’nin 193/1513 esas sayılı dosyası ile 
üçüncü hakem olarak Sezai Aytan’ın tayin olun-
masına karar verilmiştir. Mahkemece yapılan 
yargılama sırasında, evvelce hakem olarak gö-
revlendirilen Sezai Aytan re’sen oluşturulan bi-
lirkişi kuruluna dahil edilerek rapor alınmış ve 
bu rapora dayanarak hüküm tesis edilmiş ise de 
bu yön bilirkişinin tarafsızlığı ilkesine uygun düş-
mediğinden (HUMK, md.29/1-3) usul ve yasaya 
aykırı görülmüş, dava dilekçesindeki hesap tar-
zı açıklattırılmadan sonuca gidilmesi de doğru 
görülmediğinden hükmün bozulması gerekmiş-
tir…” Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, 15 Mayıs 
1997, 1790/2609 (LegalBank)

“…Taraflar arasında bilirkişinin tarafsızlığı 
ve reddi konusunda uyuşmazlık vardır. Bu husus 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 
272. maddesinde de hüküm altına alınmıştır. 
Hâkimler hakkındaki yasaklılık ve ret sebepleriy-
le ilgili kurallar, bilirkişiler bakımından da uygu-
lanacağı, ancak, bilirkişinin, aynı dava veya işte 
daha önceden tanık olarak dinlenmiş bulunması, 
bir ret sebebi teşkil etmeyeceği belirtilmiş. Bilirki-
şinin görevden alınma, red veya bilirkişinin ken-
disini reddetmesinde uygulanacak usuller belir-
lenmiş, kabule ilişkin kararların kesin olduğu, 
redde ilişkin kararların ise esas hüküm ile birlikte 
temyiz edileceği belirtilmiştir. Hakimin davaya 

Yaşamla İlişkilendir
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bakamayacağı haller 6100 sayılı Hukuk Muha-
kemeleri Kanunu’nun 34. maddesinde, hakimin 
çekilebileceği veya reddedileceği haller aynı ka-
nunun 36. maddesinde gösterilmiştir, “ hakimin 
tarafsızlığından  şüpheyi gerektiren önemli bir 
sebebin” bulunmasını hakimin reddi için yeterli 
görülmüş ve red sebeplerini tadati olarak belir-
tilmemiştir. Ancak yasa koyucu bazı durumların 
varlığının hakimin reddi için yeterli neden olarak 
görmüş, kanunda bu sebepleri belirtmiştir. Avu-
katlık Kanunun 38. maddesi c bendinde evvelce 
hâkim, hakem, Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya 
memur olarak o işte görev yapmış olursa, avuka-
tın işin reddi zorunluluğu olarak düzenlenmiştir.

Somut olayda, davalı vekili tarafından heyet 
halinde rapor hazırlayan  bilirkişilerden bilirkişi 

Avukat C.. A..D..’in davacı vekili olarak davalı 
işverene karşı aynı benzer iddialarla açılmış da-
vaları bulunduğu belirtilmiş, buna ilişkin bilgi ve 
belgeler dosyaya sunulmuştur. Bu durum bilirkişi 
için Avukatlık Kanunun 38. maddesi c. bendinin 
mefhum-ı muhalifi göz önüne alınarak red se-
bebi oluştuğu, bilirkişinin tarafsızlığı yönünden 
şüpheye düşülecek durumun davalı işveren için 
bulunduğu kabul edilerek yeni bir  bilirkişi he-
yetinden dava konusu alacaklar yönünden rapor 
almak yerine mevcut rapora göre karar verilmiş 
olması bozmayı gerektirmiştir…”

Kaynak: Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, 10 Kasım 
2014, 26200, 30818

Neden bilirkişi de hâkim kadar tarafsız ol-
malıdır?

Bilirkişinin hâkim kadar tarafsız olması ge-
reği onun aynı zamanda bir hâkim yardımcısı 
olmasıyla ilgilidir. Aslında hâkime ait olan bir-
takım yetkileri, hâkimin somut uyuşmazlık ba-
kımından özel ve teknik bilgi sahibi olmaması 
sebebiyle onun yerine kullanır. Bu anlamda, bir 
belgeyi, mağduru, olay mahallini ve sair husus-
ları, sahip olduğu bilgi sayesinde inceler ve ilgili 
konuda hâkimi aydınlatır. Hâkim de bu sayede 
o uyuşmazlık hakkında gereken hukuk kuralını 
uygulayabilme imkânına sahip olur. 

İşte tam da bu yüzden bilirkişi, en az hâkim 
kadar tarafsız olmalıdır. Bilirkişinin taraflardan 
biri ile arasında bir akrabalık ilişkisi veya eko-

nomik ilişkinin varlığı, ayrımcı veya kayırmacı 
şekilde hareket etmesi, daha evvel aynı konuda 
taraflardan birine bir uzman görüşü sunması ve 
benzeri hususlar, onun tarafsızlığına gölge düşü-
rür. Kanunda, bilirkişilerin kural olarak hâkimler 
ile aynı sebeplerle (yasaklılık veya ret sebepleri) 
reddedilebilecekleri belirtilmektedir. Ancak, bi-
lirkişi böyle bir durumda görevden alınmasını 
beklememeli, kendisi çekilmelidir. 

Kaynak: T. Canpolat (Ed.) (2017). Bilirkişi-
lik Temel Eğitimi Kaynak Kitabı. Ankara: T.C. 
Adalet Bakanlığı, HİGM, Bilirkişilik Daire Baş-
kanlığı (http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/doku-
manlar/bilirkisiliksempozyumkitaplari/temele-
gitimkaynak.pdf )

Araştırmalarla 
İlişkilendir
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

1 Yazı işleri hizmeti görevlileri ile 
icra ve iflâs memurlarının tâbi 
oldukları etik kurallarını bilme

Yazı İşleri Hizmeti Görevlileri 
ile İcra ve İflâs Memurları 

Bakımından

Yazı işleri hizmetinde veya icra ve iflâs dairelerinde görev yapan 
kişiler, kamu görevlisi sıfatını taşımaktadırlar. Bu sebeple, belli 
bir prosedür sonucu göreve tayin edilmelerinden hemen önce, 
kamu etik sözleşmesini imzalamakla yükümlü olup, kamu etiği-
ne ilişkin ilkelere görevleri boyunca riayet etmeyi taahhüt eder-
ler. Bu bağlamda kamu görevlilerinin tâbi oldukları etik kurallar 
çerçevesinde dile getirilen tüm hususlar, bu kişiler bakımından 
da aynı şekilde geçerlidir. Öte yandan, bu kişiler, yürüttükleri 
faaliyetin kapsam ve içeriği bakımından da etik yükümlülüklere 
tâbidirler. Çünkü, tüm bu müdürlüklerde görev alan müdür ve 
diğer memurlar, görevlerini yerine getirirken idari yönüyle de 
olsa yargısal faaliyete iştirak ederler, bu anlamda geniş anlamda 
yargı fonksiyonun bir parçasını meydana getirirler.
Bu etik kurallar, genel olarak, tarafsızlık (bir yakının işinde gö-
rev almama gibi), menfaat çatışmasından kaçınma (böyle bir 
durumun var olduğuna ilişkin bir intiba uyandırmamak da 
dahil olmak üzere), gizlilik (faaliyet gereği öğrenilen sırları sak-
lama, bu yükümlülüğe görevden ayrıldıktan sonra dahi riayet 
etme), eşitlik (görevi herhangi bir ayrımcılık yapmadan yürüte-
bilme), ehliyet ve özen ile mesleğe yaraşırlıktır. 

2 Avukatlık etik kurallarını 
açıklayabilmek

Avukatlar Bakımından
Avukat, hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile birlikte, yargılamanın 
üç kurucu unsurundan birini meydana getirir. Özellikle ceza 
davalarında karar makamı mahkeme, iddia makamı Cumhu-
riyet savcılığıyken, avukat bağımsız bir savunmayı temsil eder. 
Hukuk davalarında ise, davacı veya davalı tarafı (müvekkilini) 
temsil eden avukat, hangi tarafı temsil ederse etsin, mahkemeyi 
meşru yollardan ikna etmek suretiyle müvekkilinin lehine bir 
karar elde etmeye çalışır. 
Sonuçta yargılamanın kurucu unsurlarından birini meydana 
getirmek, hukukî bir yardıma ihtiyaç duyan kişilere bu konuda 
hizmet vermek ve onları mahkemeler ile savcılıklar (ve ayrıca icra 
ve iflâs daireleri) nezdinde temsil etmek, avukatları önemli etik 
kurallara (ödevlere) tâbi kılmaktadır. Öte yandan, avukat ile mü-
vekkil arasında, her şeyden önce bir güven ilişkisi bulunmaktadır. 
Avukatlık meslek (etik) kuralları genel olarak şunlardır: Avukat 
öncelikle görevini bağımsız şekilde yerine getirmeli bağımsızlığı-
nı zedeleyecek bir işi kabulden kaçınmalıdır. Tarafsız davranmalı, 
sadece görevini yapmalıdır. Üstlendiği görevi kendi kişisel mese-
lesi haline getirmemelidir. Dürüst olmalı, mesleğe yaraşır şekilde, 
ehliyet ve özenle hareket etmelidir. Mesleği gereği öğrendiği sır-
ları saklamalı, kendisine ün kazandırmak veya iş elde etmek için 
reklam yapmamalı, menfaat elde etmekten kaçınmalıdır. 
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Bilirkişilik, arabuluculuk ve 
uzlaştırma müesseselerine ilişkin 
etik kuralları öğrenmek ve bunları 
birbirinden ayırt edebilmek

Bilirkişiler, Arabulucular ve 
Uzlaştırmacılar Bakımından

Bilirkişi incelemesi, çözümü hukukun veya genel bilgi yahut 
tecrübe kurallarının dışında kalan, özel ve teknik bilgiyi gerek-
tiren bir durumda başvurulan bir inceleme yöntemidir. Huku-
kumuzda esasen bir takdiri delil olarak kabul edilmektedir. Bu 
incelemeyi gerçekleştirmek için görevlendirilen kişi ise, bilirkişi 
olarak adlandırılır. 
Arabuluculuk ve uzlaştırma ise, birer alternatif uyuşmazlık çö-
züm yöntemidir. Arabuluculuk, özel hukuktan doğan, tarafların 
serbestçe tasarruf edebileceği ve aile içi şiddetten kaynaklanma-
yan uyuşmazlıklar bakımından söz konusu olurken, ise, TCK 
bağlamında uzlaştırmaya tâbi suçlar bakımından, işlerlik kaza-
nan bir yoldur. 
Bilirkişi, bir hâkim yardımcısı, özel ve teknik bilgi konusunda 
hâkimde olan eksikliği gideren kişi, arabulucu veya uzlaştırma-
cı ise, hukuk veya cezai uyuşmazlığın taraflarının aralarındaki 
uyuşmazlığı, kendi aralarında çözebilmeleri noktasında katkı 
sağlayan bağımsız üçüncü kişidir. 
Bilirkişi görevini bağımsız, tarafsız, objektif ve dürüst şekilde 
yerine getirmelidir. Görevini ehliyet ve liyakatle yerine getirme-
li, geçerli bir gerekçe olmadığı sürece görevi kabulden kaçınma-
malıdır. Ancak görevi kabulden kaçınmasını gerektiren bir du-
rumun varlığı halinde durumu kendisini görevlendiren mercie 
de bildirmelidir. İncelemesi sırasında edindiği sırları saklamakla 
yükümlüdür. Bir hâkim yardımcısı olarak, saygınlığına gölge 
düşürecek hareketlerden kaçınmalı, görev elde etme amacına 
yönelik reklam ve benzeri hareketlerden kaçınmalıdır. 
Arabulucu ve uzlaştırmacılar bakımından da bu etik kurallar 
genel olarak bilirkişilik bakımından saydıklarımız gibidir. An-
cak görevin özellikleri çerçevesinde gönüllülük ilkesinin de ay-
rıca dikkate alınması gerekir. Arabulucu ve uzlaştırmacı tarafla-
rın kendi kararını verme hakkına sahip olduklarını bu taraflara 
hatırlatmalı ve bu ilkeye uygun davranmalıdır.
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neler öğrendik?

1  Bir icra ve iflâs dairesi memurunun tarafsız 
davranma yükümlülüğü, aşağıdakilerden hangisiy-
le ifade edilir? 

A. Yasaklılık 
B. İcra memurunun reddi 
C. Sözleşme yasağı
D. İş görme yasağı 
E. Hakkı yerine getirmeden kaçınma 

2  Bir yazı işleri hizmeti görevlisi, kendisine baş-
vuran herhangi bir ilgiliye salt cinsel yönelimi sebe-
biyle ayrımcılık yaptığı takdirde, esasen aşağıdaki 
etik ilkelerden hangisini ihlâl etmiş olur?

A. Eşitlik
B. Ehliyet ve Özen 
C. Bağımsızlık
D. Menfaat çatışmasından kaçınma 
E. Mesleki yeterlik

3  Avukat, aynı işte menfaati zıt bir tarafa uz-
man mütalaası vermiş olması halinde, diğer tarafın 
kendisine teklif ettiği işi reddetmek zorundadır. Bu 
zorunluluk, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? 

A. Bağımsızlık 
B. Tarafsızlık
C. Eşitlik 
D. Mesleki yeterlik
E. Ehliyet ve özen 
 

4  Avukatın görevini yerine getirirken, tanıklar 
ile olan ilişkilerinde önerilerde bulunamaması veya 
onlara mahkemede nasıl hareket edecekleri konu-
sunda talimat verememesi, aşağıdaki etik ilkelerden 
hangisiyle ifade edilir?

A. Tarafsızlık 
B. Eşitlik
C. Dürüstlük 
D. Ehliyet ve özen
E. Mesleğe yaraşırlık

5  Avukatlık etik kuralları bağlamında, mesle-
ğinde ve davranışında kusurlu sayıldığının avukata 
bildirilmesi, aşağıdaki disiplin yaptırımlarından 
hangisinin konusunu oluşturur. 

A. Uyarma 
B. Kınama 
C. Para cezası 
D. İşten çıkarma
E. Meslekten çıkarma

6  Aşağıdakilerden hangisi bilirkişinin tarafsız 
davranamayacağının varsayıldığı ve görev almak-
tan yasaklı olduğu hallerden biri değildir?

A. Bilirkişinin taraflardan birinin kız kardeşi ol-
ması 

B. Davanın bilirkişiyi dolaylı olarak ilgilendirmesi
C. Bilirkişi ile bir taraf arasında geçmişte bir düş-

manlık yaşanması 
D. Bilirkişinin taraflardan birinin evlatlığı olması 
E. Bilirkişinin taraflardan birinin eski eşinin an-

nesi olması

7  Bilirkişi siciline ve listesine kayıtlı olan bir 
kişinin, bilirkişilik görevini kabul yükümlülüğü, 
meşru bir gerekçe göstermeksizin o görevi kabul 
etmekten kaçınamayacağı, aşağıdaki etik ilkeler-
den hangisi ile doğrudan ilişkilidir? 

A. Sır saklama yükümlülüğü
B. Bağımsızlık
C. Objektiflik
D. Dürüstlük
E. Ehliyet ve liyakat

8  Bilirkişinin Bilirkişilik Kanunu ve Yönetmeli-
ğinde yer alan etik ilkelerden birine aykırı hareket 
etmesi halinde, bu konuda gerekli olan yaptırımı uy-
gulamaya yetkili mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bilirkişilik Daire Başkanlığı
B. Bilirkişiyi görevlendiren mercii
C. Bilirkişilik Bölge Kurulu 
D. İdare mahkemesi
E. Bilirkişilik Danışma Kurulu 
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9  Arabulucunun ilk arabuluculuk toplantısında 
süreçteki rolü hakkında kendisinin süreçteki rolü 
hakkında taraflara bilgi vermesi ve karar verme 
yetkisinin kendisinde değil, taraflarda olduğunu 
vurgulaması, arabuluculuğa ilişkin temel etik ku-
rallardan hangisi ile ilgilidir?

A. Gönüllülük 
B. Eşitlik
C. Tarafsızlık 
D. Sır saklama
E. Gizlilik

10  I. Uzlaştırmacı, tarafsızlık ilkesi gereğin-
ce, bir suçun işlenmiş olduğu ve şüpheli 
veya sanığın bir kanun hükmünü ihlâl 
etmiş olduğunu görse dahi, bu duruma 
kayıtsız kalmalıdır. 

 II. Arabulucu veya uzlaştırmacı, hediye ka-
bul edemez; ancak kendisi taraflara hedi-
ye verebilir, yardımda bulunabilir. 

 III. Arabulucu veya uzlaştırmacı, iyi niyetli 
bir üçüncü kişinin, bir menfaat ilişkisi 
veya çatışması bulunduğunu düşünmesi-
ne yol açacak bir olayın olup olmadığını 
araştırmalı ve incelemelidir. 

Arabulucu veya uzlaştırmacının tarafsız davranma 
yükümlülüğü ile ilgili yukarıdaki ifadelerden han-
gileri doğrudur?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. Yalnız III
D. I ve II
E. II ve III
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neler öğrendik yanıt anahtarı

Yanıtınız yanlış ise “Yazı İşleri Hizmeti Gö-
revlileri ile İcra ve İflâs Memurlarının Tâbi 
Oldukları Etik Kurallar” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

1. D Yanıtınız yanlış ise “Bilirkişiliğe İlişkin Etik 
Kurallar” başlığı altında “Tarafsızlık” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

6. C

Yanıtınız yanlış ise “Avukatlık Etik (Meslek) 
Kuralları” başlığı altında “Bağımsızlık” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

Yanıtınız yanlış ise “Bilirkişilik konusunda 
“Etik Kurallara Uyulmamasının Yaptırımı” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Yanıtınız yanlış ise “Yazı İşleri Hizmeti Gö-
revlileri ile İcra ve İflâs Memurlarının Tâbi 
Oldukları Etik Kurallar” başlığı altında “Eşit-
lik” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. A

3. A

4. C

5. B

8. C

9. A

10. C

Yanıtınız yanlış ise “Bilirkişiliğe İlişkin Etik 
Kurallar” başlığı altında yer alan, görevin 
“ehliyet ve liyakat” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

7. E

Yanıtınız yanlış ise Avukatlık Etik (Meslek) 
Kuralları” başlığı altındaki “Dürüstlük” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

Yanıtınız yanlış ise “Avukatlık Etiğine Aykı-
rılık ve Yaptırımı” başlığı altındaki “Avukatın 
Disiplin Sorumluluğu” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

Yanıtınız yanlış ise “Arabuluculuk ve Uzlaş-
tırma Etik Kuralları” başlığı altında  “Gönül-
lülük: Kendi Kararını Verme Hakkı” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

Yanıtınız yanlış ise “Arabuluculuk ve Uzlaş-
tırma Etik Kuralları” başlığı altında “Taraf-
sızlık” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
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Araştır Yanıt
Anahtarı7

Araştır 2

Avukatın reklam yasağı 
Reklam	yasağının	temelindeki	düşünce,	avukatların	hak	sahiplerinin	bu	mesle-
ğe duyabilecekleri güveni sağlayan vakar ve dürüstlük içinde hareket etmelidir.
Avukat, hukukun hizmetinde olan ve kamu hizmeti getiren bir kişidir; yargı 
faaliyetine katılır ve bu faaliyetin adeta ortağı olduğuna göre, diğer meslek 
gruplarından farklı olarak bazı sınırlamalara katlanmak zorundadır. işte, rek-
lam yasağı bu çerçevede düşünülmüş bir tedbir, bir sınırlama olup avukatın 
mesleğini salt kazanç sağlama amacıyla yürütülmediği konusunda hak ara-
yanlarda güven yaratan bir unsurdur. Sınırsız bir reklam özgürlüğü avukatlık 
mesleğini ticarileştirir; oysa, mesleğin ticarileşmesinin mutlaka önüne geçmek 
gerekmektedir. 

Kaynak: S. Öztek (2006), ‘’Türk Hukukunda Avukatların Tâbi Oldu-
ğu	 Reklâm	 Yasağı’’,	 Prof.	 Dr.	 Mehmet	 Somer’in	 Anısına	 Armağan	 http://
dosya.marmara.edu.tr/huk/fak%C3%BCltedergisi/MehmetSomerAn 
%C4%B1s%C4%B1na/Prof.Dr.sel_uk_ztek.pdf

Araştır 3

Bilirkişilik etiğine uygun hareket edilip edilmediği bilirkişiyi görevlendiren 
mercii veya bilirkişilik bölge kurulları tarafından gözetilir. Bölge kurulları, ta-
lep üzerine veya re’sen bunu gerçekleştirebilir. 
Buna karşılık arabuluculuk etiği Arabuluculuk Daire Başkanlığı, uzlaştırma-
cı etiği ise, Cumhuriyet başsavcılığı ve Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı 
tarafından gözetilir.

Kaynak: B. Toraman (2017). Yeni Bilirkişilik Kanunu. (Mihder, C. 13, S. 
36); M. S. Özbek (2018). “Uzlaştırmacıların Uyması Gereken Etik İlkeler”, 
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı; Ç. Yazıcı Tıktık 
(2018). 

Araştır 1

Adliye personeli sosyal alanda kurduğu ilişkilerde diğer memurlardan çok 
daha fazla sorumluluk taşımaktadırlar. Görev yaptığı il veya ilçede yaşayan va-
tandaşlarla, insanlarla özel yaşamında kurduğu ilişkilerde dikkatli davranmalı 
ve sınırlarını çok iyi belirlemelidirler. Aynı şekilde adliyeye gelen iş sahiplerine 
karşı tutumları da soruşturmanın gizliliğine veya mahkemenin tarafsızlığına 
gölge düşürür nitelikte olmamalıdır. 
İlgililerle kurdukları ilişkilerde herhangi bir şekilde ayrımcı veya kayırmacı 
davranışlardan uzak hareket etmelidirler. Akrabalık ilişkisi veya ekonomik iliş-
ki içinde bulundukları kişilerin işlerini yürütmekten kaçınmalıdırlar.  

Kaynak:  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik; Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi; Yargıtay Etik İlke-
leri. Ayrıca bkz. Adliye Personeli El Kitabı (2013).
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Bölüm 8
Kamu Görevlileri Etik Mevzuatı ve Kamu Görevlileri 

Etik Kurulu
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Anahtar Sözcükler: • Etik Mevzuatı • Etik Davranış İlkeleri • Kamu Görevlileri Etik Kurulu
• Etik Komisyonu • Etik Sözleşme 

1
Kamu Görevlileri Etik Mevzuatına Genel 
Bakış
1 Kamu etiğine dair başlıca yasal 

düzenlemelerin içeriği hakkında genel bilgi 
sahibi olabilme 2

Kamu Görevlileri Etik Kurulu
2 Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na veya 

yetkili disiplin kurullarına başvuru usulünü 
açıklayabilme
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GİRİŞ
Kamu görevlilerinin görevleri etik davranış ilke-

lerinin neler olduğunun belirlenmesi ve bu ilkele-
rin ihlâli hâlinde başvuru makamlarının ve yönte-
minin tespiti gerekir. Bu ünitede ülkemizde kamu 
etiğini konu edinen yasal düzenlemeler üzerinde 
durulacaktır. 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun (Kanun) ve bu Kanuna 
dayanılarak çıkarılmış Kamu Görevlileri Etik Dav-
ranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik (Yönetmelik) bunlardan başlıcalarıdır. 
İlgili düzenlemeler, kamu görevlilerinin uymala-
rı gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap 
verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik dav-
ranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek 
üzere Kamu Görevlileri Etik Kurulunun (Kurul) 
kuruluş, görev ve çalışma usul ve esaslarının belir-
lenmesini amaçlamaktadır (Kanun m. 1/I). Bunun 
yanında Anayasada yer alan hükümlerden bazıla-
rı (Anayasanın 10. 129. ve 137. maddeleri) kamu 
etiği hususunda temel düzenlemeler niteliğindedir. 

Kanun aracılığıyla kamu görevlilerinin görev-
leri esnasında etik ilkelere uygun davranmalarının 
sağlanması arzulanmıştır. Bu sebeple Kamu Gö-
revlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik ile kamu görevle-
rinin faaliyetlerini yerine getirirken uyması gere-
ken “Etik Davranış İlkeleri” (Yönetmelik m. 5 ve 
devamı) tespit edilmiştir. Kamu görevlilerinin bu 
ilkelere uygun hareket edip etmediklerinin tespiti 
ise yine Kanunun öngördüğü kurumlar aracılığıy-
la yerine getirilmektedir. Buna dayanarak Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu 25.05.2004 tarihinde ku-
rulmuştur. Bu Kurula kamu kurum ve kuruluşla-
rında etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar 
bulunduğu iddiasıyla en az genel müdür veya eşiti 
seviyesindeki kamu görevlileri hakkında başvuru-
labilmektedir. Bunlar dışındaki kamu görevlileri-
nin, etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları 
bulunduğu iddiasıyla yapılacak başvurular, ilgili 
kurumların yetkili disiplin kurullarında değer-
lendirilmektedir. Etik ihlâlleri denetim sürecinin 
nasıl gerçekleşeceği ise yine yasal düzenlemelerle 
hüküm altına alınmıştır. 

Şu hususu hemen başta belirtmekte fayda var-
dır. Kamu etik mevzuatının belki de en önemli dü-
zenlemeleri olan, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun ve bu Kanuna daya-
nılarak çıkarılmış Kamu Görevlileri Etik Davranış 
İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yö-
netmelik, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
yapılan değişiklikler neticesinde, Cumhurbaşkanlı-
ğı bünyesinde örgütlenmeyi öngörmektedir.

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK 
MEVZUATINA GENEL BAKIŞ

Kamu etiği alanında, 08.06.2004 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5176 sayılı 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında 
Kanun, bu alandaki temel düzenlemeyi oluştur-
maktadır. Bu Kanun hükümlerinin uygulanma-
sı göstermek amacıyla 13.04.2005 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu 
Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise bu alandaki 
bir diğer önemli düzenlemedir. Bunun yanında 
kamu etiğine dair gerek Anayasa’da gerekse diğer 
kanunlarda doğrudan veya dolaylı düzenlemeler 
bulunmaktadır. Ayrıca sistem değişikliğinden önce 
Başbakanlık, Bakanlar Kurulu ile Bakanlıklar ta-
rafından çıkarılmış olan yönetmeliklerde yer alan 
bazı düzenlemeler kamu etiği ile ilişkilidir.

Kamu etiği hakkında temel düzenlemeler olan 
Kanun ve Yönetmeliğin yanında, bu konuda hüküm-
ler içeren düzenlemelerden bazıları şöyle sıralanabilir:

•	 Anayasa’nın	10’uncu,	129’uncu	ve	137’nci	
maddeleri

•	 657	sayılı	Devlet	Memurları	Kanunu
•	 5237	sayılı	Türk	Ceza	Kanunu

Etik davranış ilkelerine ilişkin temel yasal 
düzenlemeler, “5176 sayılı Kamu Görev-
lileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında 
Kanun” ve “Kamu Görevlileri Etik Dav-
ranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik’’ tir.
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•	 5018	sayılı	Kamu	Mali	Yönetim	ve	Kontrol	
Kanunu

•	 2531	sayılı	Kamu	Görevlerinden	Ayrılanla-
rın Yapamayacakları İşlere Dair Kanun

•	 3628	sayılı	Mal	Bildiriminde	Bulunulması,	
Rüşvet	ve	Yolsuzluklarla	Mücadele	Kanunu

•	 6701	sayılı	Türkiye	İnsan	Hakları	ve	Eşitlik	
Kurumu Kanunu

•	 6754	sayılı	Bilirkişilik	Kanunu
•	 4982	sayılı	Bilgi	Edinme	Hakkı	Kanunu
•	 2813	 sayılı	 Bilgi	 Teknolojileri	 ve	 İletişim	

Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun
•	 5684	sayılı	Sigortacılık	Kanunu
•	 5809	sayılı	Elektronik	Haberleşme	Kanunu
•	 4924	sayılı	Eleman	Temininde	Güçlük	Çe-

kilen	 Yerlerde	 Sözleşmeli	 Sağlık	 Persone-
li	Çalıştırılması	 İle	 Bazı	Kanun	 ve	Kanun	
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya-
pılması Hakkında Kanun

•	 6550	 sayılı	 Araştırma	 Altyapılarının	 Des-
teklenmesine Dair Kanun

•	 5314	sayılı	Gelir	İdaresi	Başkanlığının	Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun

•	 6331	sayılı	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Kanunu
•	 5502	sayılı	Sosyal	Güvenlik	Kurumu	Kanunu
•	 6713	 sayılı	 Kolluk	 Gözetim	 Komisyonu	

Kurulması Hakkında Kanun
•	 3359	sayılı	Sağlık	Hizmetleri	Temel	Kanunu
•	 6326	sayılı	Turist	Rehberliği	Meslek	Kanunu
•	 5199	sayılı	Hayvanları	Koruma	Kanunu
•	 5553	sayılı	Tohumculuk	Kanunu
•	 1156	 sayılı	Kanuna	Mugayir	Tahakkuk	ve	

Tediye	 Muamelatını	 İhbar	 Edenlere	 İkra-
miye İtasına Dair Kanun

•	 6085	sayılı	Sayıştay	Kanunu
•	 6362	sayılı	Sermaye	Piyasası	Kanunu
•	 6413	sayılı	Türk	Silahlı	Kuvvetleri	Disiplin	

Kanunu
•	 2443	sayılı	Devlet	Denetleme	Kurulu	Ku-

rulması Hakkında Kanun
Yukarıda sayılan kanunî düzenlemelerin yanı 

sıra, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi es-
nasında izlenecek usul ve esasları konu edinen, 
31/7/2009 tarih ve 27305 nolu Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Hizmetleri-
nin	Sunumunda	Uyulacak	Usul	ve	Esaslara	İlişkin	
Yönetmelik’te ve 14.09.2010 tarih ve 27699 sayı-
lı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 
Denetim	 Görevlilerinin	 Uyacakları	 Meslekî	 Etik	
Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelikte (Dene-
tim Görevlileri Etik Yönetmeliği) birtakım ilkelere 
yer verilmiştir.

Bu düzenlemelerin yanında, kamu kurumları-
nın kendi faaliyet alanlarıyla ilgili çıkarmış olduk-
ları ve yukarıdaki düzenlemelerin dayanak oluştur-
duğu pek çok yönetmelik bulunmaktadır. Hemen 
belirtmek gerekir ki, kamu etiğine yönelik düzen-
lemeler son yıllarda artış göstermektedir. Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu’nun kurulmuş olması bu 
artışın temel sebebidir (Akı ve Bodur: 2009, 866-
867). Ancak yapılan düzenlemelerde ortak dil ve 
kavramların kullanılmadığı görülmektedir. 

Ünitenin bu bölümünde, önemi ve diğer düzen-
lemelerin çoğuna kaynaklık etmesi sebebiyle 5176 
sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hak-
kında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış 
olan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Baş-
vuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik incelen-
miştir. Bununla birlikte, etik davranış ilkelerine yer 
vermiş olan Denetim Görevlileri Etik Yönetmeliği 
hükümleri de göz önünde bulundurulmuştur. Ay-
rıca önem arz ettiği düşünülen noktalarda diğer 
mevzuat hükümlerinden de faydalanılmıştır.

5186 Sayılı Kanunun amaç ve 
Kapsamı

Kanunun amacı, kamu görevlilerinin uymaları 
gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap ve-
rebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış 
ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere 
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev 
ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi olarak, 
yine Kanunun birinci maddesinde belirlenmiştir. 
İlgili maddede kamu görevlilerinin uyması gereken 
etik davranış ilkelerinden bazıları (saydamlık, taraf-
sızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını 
gözetme) örnek olarak sayılmıştır. Bunlar dışında 
da etik davranış ilkelerinin belirlenmesi mümkün-
dür. Bu belirlemeyi yapma ve uygulamayı gözetme 
yetkisi ise yine bu Kanun ile kurulan; görev, çalış-
ma usul ve esasları Kanun ile belirlenen Kamu Gö-
revlileri Etik Kuruluna verilmiştir.
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Kanunun kapsamına hangi kamu personelinin 
gireceği ise birinci maddenin ikinci fıkrasında be-
lirtilmiştir. Buna göre, genel bütçeye dahil daireler, 
katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsle-
ri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve 
bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak 
kurul, üst kurul, kurum, enstitü, teşebbüs, teşek-
kül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu 
kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve de-
netim kurulu ile kurul, üst kurul başkan ve üyeleri 
dahil tüm personel bu Kanun kapsamındadır.

Maddenin	 üçüncü	 ve	 son	 fıkrasında	 ise	 bu	
Kanun kapsamında değerlendirilemeyecek kamu 
görevlilerine yer verilmiştir. Buna göre; Cumhur-
başkanı,	 Türkiye	 Büyük	 Millet	 Meclisi	 üyeleri,	
Cumhurbaşkanı	Yardımcıları	ve	Bakanlar,	Türk	Si-
lahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ve üniversiteler 
hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Kanun kapsamında, Kamu Görevlileri Etik Ku-
rulunun kuruluşu, görevleri, Kurula başvuru usu-
lü, Kurulun inceleme ve araştırma faaliyetini nasıl 
gerçekleştireceği ve bu esnada Kurula verilmiş olan 
bilgi ve belge isteme yetkisine ilişkin düzenlemelere 
yer verilmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Davranış 
İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğin Amaç ve 
Kapsamı

Yönetmelik, 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanu-
nun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlan-
mıştır (Yönetmelik m. 3).

Yönetmeliğin birinci maddesinde, amacının ne 
olduğu düzenlenmiştir. İlgili hükme göre, Yönet-
melik kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu 
görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları ge-
reken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilke-
lere uygun davranış göstermeleri açısından onlara 
yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde 
adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine 
zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan du-
rumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yöneti-
mine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu gö-
revlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar 
konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul 
ve esaslarını düzenlemeyi amaçlamaktadır. 

Yönetmelik, kapsamına hangi kamu görevlile-
rinin gireceği hususunda Kanunun ilgili hükmünü 
tekrar etmiştir. Buna göre, genel bütçeye dahil da-
ireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşeb-
büsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idare-
ler 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 personel Yönetmelik kapsamına 
alınmıştır (Yönetmelik m. 2/I). Yine Kanuna uy-
gun	olarak,	Cumhurbaşkanı,	Türkiye	Büyük	Mil-
let	Meclisi	üyeleri,	Cumhurbaşkanı	Yardımcıları	ve	
Bakanlar,	Türk	Silahlı	Kuvvetleri,	yargı	mensupları	
ve üniversiteler, Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Kamu Görevlileri Etik Davranış 
İlkeleri

Kamu yönetimde etik davranış, kamu görevlile-
rinin, karar alırken ve kamu hizmetlerini yürütür-
ken uymaları gereken tarafsızlık, dürüstlük, adalet, 
saydamlık, hesap verebilirlik, liyakat, verimlilik 
gibi birtakım ahlaki ilke ve değerler bütününü ifa-
de eder. Bu ilke ve değerler, kararların nasıl alınma-
sı ve işlerin nasıl yapılması gerektiğini belirlemede 
kamu görevlilerine yol gösterir. Etik davranış ilke-
leri ayrıca hizmetlerin ve çalışanların değerlendiril-
mesinde temel kıstas olarak kullanılır (Eryılmaz ve 
Biricikoğlu : 2011, 35). 

5176 sayılı Kanun kapsamında değer-
lendirilemeyecek yargı mensupları, 
hâkim ve Cumhuriyet savcılarıdır. Ada-
let Bakanlığına bağlı olarak çalışan per-
sonel, Kanun kapsamındadır.
703 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name ile 5176 sayılı Kanunda yapılan 
değişiklik sebebiyle, Cumhurbaşkanı 
Yardımcıları da 5176 sayılı Kanun kap-
samında değerlendirilmeyecektir

dikkat
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Etik davranış ilkelerinin amacı, etiğe dayalı/
saygılı bir kurum kültürü geliştirmektir. Etik de-
ğerlere dayalı bir kültür ortamında, kurumlardaki 
kararların etik ilkelere uygun alınması, kurumsal 
sorumluluk ve dürüstlük içinde hizmetlerin yürü-
tülmesi ve halkın güvenini kazanmış etik uygula-
maların sergilenmesi beklenir (Aydın ve Barutçu: 
2015, 162).

Kanunun birinci maddesinde etik davranış il-
kelerinin yine Kanun tarafından tespit edileceği 
hüküm altına alınmıştır. Bu ilkelerden bazıları yine 
ilgili düzenlemede belirtilmiştir. Bunlar; saydam-
lık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu 
yararını gözetmedir. Etik davranış ilkeleri sayılan-
larla sınırlı değildir. Nitekim ilgili düzenlemede 
kullanılan “gibi” ifadesi bunu destekler niteliktedir. 
Düzenlemede sayılan ilkeler örnek niteliğindedir. 
Bu ilkelere yenilerini ekleme yetkisi Kanunun 1. 
maddesi gereği Kurula verilmiştir. Ayrıca Yönetme-
liğin ikinci bölümünde, madde 5 vd. hükümlerin-
de etik davranış ilkelerine yer verilmiştir.

Kamu görevlilerine yönelik Yönetmelikte yer 
verilen başlıca etik davranış ilkeleri ise şunlardır: 
görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci, 
halka hizmet bilinci, hizmet standartlarına uyma, 
amaç ve misyona bağlılık, dürüstlük ve tarafsızlık, 
saygınlık ve güven, nezaket ve saygı, yetkili ma-
kamlara bildirim, çıkar çatışmasından kaçınma, 
görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kul-
lanılmaması, hediye alma ve menfaat sağlama yasa-
ğı, kamu malları ve kaynaklarının kullanımı, savur-
ganlıktan kaçınma, bağlayıcı açıklamalar ve gerçek 
dışı beyan, bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık, 
yöneticilerin hesap verme sorumluluğu, eski kamu 
görevlileriyle ilişkiler, mal bildiriminde bulunma 
olarak belirtilmiştir. 

Kanunda yer alan saydamlık, tarafsızlık, dürüst-
lük ilkeleri ayrıca Yönetmelikte de tekrar edilmiştir. 
Kanunda yer alan hesap verilebilirlik ilkesi ise ben-
zer şekilde Yönetmelikte yöneticilerin hesap verme 
sorumluluğu olarak yer almıştır. 

Belirtmek gerekir ki etik davranış ilkeleri ne 
Kanunda ne de Yönetmelikte sayılanlarla sınırlı-
dır. Kamu görevlilerinin mesleki faaliyetleri kap-
samında, uygun hareket etmeleri gereken ilkeler 
sayısal (nicel) bir sınırlamaya tâbi kılınmamıştır. 
Bu ilkelerin önemi, herhangi bir idari ya da ce-
zai yaptırıma tâbi kılınmalarından kaynaklanmaz. 
Farklı birçok yasal düzenlemede, doğrudan ya 

da dolaylı olarak bu ilkelerden bahsedilir. Hatta 
bahis konusu olmasa bile, çoğu düzenlemelerin 
temelini bu ilkeler oluşturur. Bu sebeple etik dav-
ranış ilkeleri nitelemesi yapılırken düzenlemele-
rin metninden ya da bu ilkeler için öngörülmüş 
hukukî yaptırımlardan hareket edilmesi isabetli 
değildir. Bununla birlikte kamu görevlileri yasal 
düzenlemelerde yer almasa bile, etik ilkelerden 
faydalanabilir (Yüksel, 2006, 182). Kamu görevli-
si, önüne gelen somut olayda etik karar verebilme 
yeterliliğini kullanarak etik problemleri çözebil-
melidir. Kamu görevlileri bazı durumlarda karar 
alırken etik açmazlarla karşılaşabilmektedir. Bu 
durumda görevlilerin anayasaya, yasalara, ulusa, 
mesleğe, aileye, kendisine, sivil toplum kuruluş-
larına, kamu yararına, genel refaha ve insanlık 
değerlerine bağlı kalarak karar almaları gerekmek-
tedir (Özdemir: 2010, 183). 

Kanunda veya Yönetmelikte yer alan etik dav-
ranış ilkeleri hakkında açıklamalara, aşağıda yer 
verilmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki sayılanlarla 
sınırlı olmayan bu ilkelerin çoğu birbiriyle bağlan-
tılı, hatta birbirini tamamlayıcı niteliktedir. 

Saydamlık (Şeffaflık)
Kanunda örnek olarak sayılan etik davranış il-

kelerinden birincisi saydamlık, diğer adıyla şeffaf-
lıktır. Aynı ilkeye Yönetmeliğin 19. maddesinde 
de	yer	verilmiştir.	Saydamlık	 ilkesi,	kamu	yöneti-
minde kamusal alanla ilgili bilgilerin vatandaşlar 
ve sivil toplum örgütlerinin ulaşımına açık olması 
anlamına gelir (Erdinç ve Gül : 2009, 956). Kamu 
kurumları yasal sınırlar içerisinde, faaliyet alanları 
ile ilgili bilgileri erişilebilir halde bulundurmalıdır. 
Saydamlık	 özellikle	 yolsuzluğa	 karşı	 mücadeleyi	
kolaylaştırma ve etkinleştirme aracı olarak kulla-
nılabilir (Şengül, 2009,990). Bu ilkenin anlamına 
ulaşabilmesi için şu şartların da ayrıca bir arada bu-
lunması gerekir (Erdinç ve Gül : 2009, 957):

Etik davranış ilkeleri mev-
zuatta sayılanlarla sınırlı 
değildir. Kurul, çıkaracağı 
yönetmeliklerle yeni ilkeler 
belirleme yetkisine sahiptir.

dikkat
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•	 Kamu	yönetiminde	görevlerin	ve	yetkilerin	
açık olarak belirlenmesi

•	 Kamu	 yönetiminin	 faaliyetlerinin	 sağlıklı	
olarak bilgisinin tutulması ve saklanması

•	 Bu	bilgilerin	kamuya	açık	ve	ulaşılabilir	olması
•	 Denetim	mekanizmalarının	varlığı	ve	işlerliği
Yönetmelikte; üst yöneticilerin, ilgili kanunların 

izin verdiği çerçevede, kurumlarının ihale süreçle-
rini, faaliyet ve denetim raporlarını uygun araçlarla 
kamuoyunun bilgisine sunacakları düzenlenerek 
saydamlık ilkesine işaret edilmiştir. Bu ilkenin 
önemine binaen, kamu faaliyetlerinde saydamlığın 
denetlenmesi ve sağlanması amacıyla Uluslararası 
Şeffaflık	 Örgütü	 (Transparency	 Internatıonal-TI)	
adında tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş, dünya ça-
pında faaliyet göstermektedir.

Tarafsızlık ve Nesnellik
Kamu görevlilerinin, görevlerini yerine getirir-

ken tarafsız davranmaları gerektiği gerek Kanunda 
(madde 1) gerekse Yönetmelikte (madde 9) hüküm 
altına alınmıştır. Yönetmeliğin ifadesiyle tarafsız-
lık; “kamu görevlilerinin, gerçek veya tüzel kişilere 
öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı 
muamele ve uygulama yapamayacakları, herhangi 
bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya za-
rarını hedef alan bir davranışta bulunamayacakları, 
kamu makamlarının mevzuata uygun politikaları-
nı, kararlarını ve eylemlerini engelleyemeyecekleri” 
anlamına gelir. 

Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu ya-
rarı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü 
keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uy-
gun olarak kullanırlar. Kamu görevlilerine tanınan 
takdir yetkisi doğrudan yasal düzenlemelerden 
kaynaklanabilir. Ancak karşılaşılması muhtemel 
her olayın yasal düzenlemede yer alması mümkün 
değildir. Bu sebeple, kamu görevlisi mevzuatta 
açıkça düzenlenmemiş bir durumla karşılaştığında 
da takdir yetkisini kullanabilir. 

Nesnellik ilkesi ise, kamu hizmetinin her türlü 
öznellikten	yani	kişiye	özgülükten	(sübjektiflikten)	
bağımsız olabilme durumunu ifade eder. Kamu gö-
revlileri,	kamu	hizmetini	yerine	getirirken	objektif	
davranmak zorundadır. 

Denetim Görevlileri Etik Yönetmeliğinde nes-
nellik ilkesine ayrıca yer verilerek, denetim görevli-
lerinin görevleriyle ilgili bilgi ve belgeleri toplarken, 

değerlendirirken, aktarırken ve sonuçlandırırken, 
önyargısız ve tarafsız şekilde hareket edecekleri; ka-
riyerinin gerektirdiği nesnellik ilkesine uyacakları 
ve denetlenen birim ve taraflarca ileri sürülen bilgi, 
belge ve görüşleri alarak, elde ettikleri diğer bilgi ve 
belgelerle birlikte adil, tarafsız ve nesnel bir şekilde 
değerlendirecekleri düzenlenmiştir.

Dürüstlük
Kamu görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde 

yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğ-
rultusunda hareket ederler, görevlerini yerine ge-
tirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, 
felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri 
sebeplerle ayrım yapamazlar, insan hak ve özgür-
lüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat 
eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bu-
lunamazlar.

Dürüstlük; sözünde, tutum ve davranışlarında 
doğruluktan ayrılmama, her türlü kötülükten uzak 
durma, güzel ahlak esaslarını uygulama hâlidir 
(Seyyar:	 2015,162-163).	 Dürüstlük	 ilkesinin	 ge-
reği olarak kamu görevlileri, görevlerini yerine 
getirirken kendilerini etkileyebilecek birey veya ör-
gütlerin mali ve diğer yükümlülükleri altına girme-
melidir (Usta ve Kocaoğlu: 2015, 156).

Kamu Etik Kurulu 07.03.2018 tarihli bir karar-
da,	657	sayılı	Devlet	Memurları	Kanunun	86.	mad-
desinde yer alan vekaleten görevlendirmenin ancak 
belli koşullarda geçici ve istisnai hallerde başvurula-
bilecek bir yöntem olarak düzenlendiğini, tedviren 
görevlendirmeye ise yasada yer verilmediğini, dola-
yısıyla etik davranış ilkelerini ihlâl ettiği gerekçesiyle 
ihbar edilen genel müdürlüğün vekaleten ve tedvi-
ren atama yöntemini genel ve sürekli bir yöntem ha-
line	getirmesinin	657	sayılı	Devlet	Memurları	Ka-
nununun 3. maddesinde belirlenmiş olan kariyer ve 
liyakat ilkelerine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına 
Dair	 Genel	 Yönetmeliğe	 ve	 Mahalli	 İdareler	 Per-
sonelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Esaslarına Dair Yönetmeliğe aykırılık teşkil ettiğini 
belirtmiştir. Kurula göre bu durum, Kamu Gö-
revlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesinde yer 
alan “Dürüstlük ve Tarafsızlık” başlıklı ilkesinin bi-
rinci fıkrasındaki “Kamu görevlileri; tüm eylem ve iş-
lemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri 
doğrultusunda hareket ederler…” hükmüne aykırılık 
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teşkil etmektedir. (İlgili kararın tam metnine, www.
etik.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz).

Hesap Verebilirlik
Yönetmeliğin yirminci maddesinin ilk fıkrasına 

göre; kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine 
getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülük-
leri konusunda hesap verebilir ve kamusal değerlen-
dirme ve denetime her zaman açık ve hazır olur.

İlgili düzenlemenin devamında ise yönetici sı-
fatına sahip kamu görevlilerinin hesap vermesinin 
bir sorumluluk olduğu belirtilmiştir. Buna göre; 
yönetici kamu görevlileri, kurumlarının amaç ve 
politikalarına uygun olmayan işlem veya eylemleri 
engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği 
önlemleri zamanında alırlar. Yönetici kamu görevli-
leri, aynı zamanda yetkisi içindeki personelin yolsuz-
luk yapmasını önlemek için gerekli tedbirleri alır. Bu 
tedbirler; yasal ve idari düzenlemeleri uygulamayı, 
eğitim ve bilgilendirme konusunda uygun çalışma-
lar yapmayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali 
ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı ve 
kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı kap-
sar. Yönetici kamu görevlileri, personeline etik dav-
ranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlamak, bu 
ilkelere uyulup uyulmadığını gözetlemek, geliriyle 
bağdaşmayan yaşantısını izlemek ve etik davranış 
konusunda rehberlik etmekle yükümlüdür.

Belirli bir görevi üstlenen ya da belirli bir har-
camayı yapan herhangi bir kimsenin ilgili belge ve 
bilgileri, gerekli birimlere vermesi ya da kendilerine 
yetki verilenlerin, kaynak tahsis edilenlerin bu yet-
ki ve kaynakları ne derecede verimli kullandıklarını 
sergileme veya belgeleme sorumluluğu, hesap verebi-
lirlik olarak tanımlanır. Kamu kurumlarında hesap 
verebilirliğin hâkim kılınması, şu hedeflere ulaşmak 
amacıyla gerçekleştirilir (Erdinç ve Gül: 2009, 959):

•	 Kamusal	 yetkilerin	 yanlış	 kullanımının	 ve	
suiistimalinin kontrol altına alınması ve en-
gellenmesi

•	 Kamusal	 kaynakların	 hukuka	 ve	 kamusal	
değerlere uygun olarak kullanımının gü-
venceye bağlanması

•	 Kamu	 yönetiminde	 etkin	 kaynak	 kullanı-
mının ve performans artışının sağlanması

•	 Yönetişim	 ve	 kamu	 işletmeciliği	 alanında	
sıkça vurgulanan sürekli öğrenme amacının 
teşvik edilmesi

Kamu Yararını Gözetme
Kamu yararını gözetme, kamu hizmeti bilin-

ciyle hareket etmenin bir sonucudur. Kamu yararı, 
birey ve topluluk menfaatleri yarışmasında tercih 
edilen üst yarardır ve kamu hizmeti ile somutlaşır. 
Kamu görevlisi faaliyette bulunurken kamu lehine 
olmak üzere, bireysel veya topluluk menfaatinden 
vazgeçebilmelidir. Dolayısıyla menfaatlerin çatış-
ması hâlinde , daha büyük ve önemli olan kamu 
menfaati yönünde tercihte bulunarak dengeyi tesis 
etmelidir.

Gizlilik
Ne Kanunda ne de Yönetmelikte sayılan etik 

davranış ilkeleri arasında, gizlilik ilkesine doğrudan 
yer verilmiştir. Bunun yanında Denetim Görevli-
leri Etik Yönetmeliğinin 7. maddesinde denetim 
görevlileri bakımında gizlilik ilkesi düzenlenmiş-
tir. Bu ilkenin uygun düştüğü ölçüde bütün kamu 
görevlileri bakımından kabul edilmesine bir engel 
bulunmamaktadır. İlgili düzenlemeden hareketle, 
kamu görevlileri kamu hizmetinin yürütülmesi es-
nasında öğrendikleri; devlet sırrı, ticarî sır ve özel 
hayatın gizliliği ile ilgili bilgileri, kanunların ön-
gördüğü durumlar dışında hiçbir kurum, kuruluş 
veya kişiye veremez ve açıklayamaz ve herkese açık 
olmayan bilgileri kendi yararına veya başkalarının 
yarar ve zararına kullanamaz.

Kamu Hizmeti Bilinci
Yönetmeliğin 5. maddesinde kamu görevlile-

rinin, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; 
sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsız-
lığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap 
verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği 
ve beyana güveni esas alacakları düzenlenmiştir. Bu 
unsurların hepsi bir arada, görevin yerine getiril-
mesinde kamu hizmeti bilinciyle hareket etmeyi 
işaret eder. 

Kamu görevlisi kamu hizmetiyle hareket etme 
bilincinin gereği olarak; vatandaşın günlük yaşa-
mını kolaylaştırmalı, onların kabul edilebilecek 
ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde 
karşılamalı, memnuniyetlerini artırmalı, kamu 
hizmetinin kalitesini yükseltmeli, hizmetten ya-
rarlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna 
odaklanmalıdır. 

Yönetmelikte, yukarıda sayılan unsurlar arasın-
da sayılan; sürekli gelişim, hesap verebilirlik, ön-
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görülebilirlik, hizmette yerindelik ve beyana güven 
kavramlarına dair bir açıklama yer almamaktadır. 

Sürekli	 gelişim;	 kamu	 görevlilerinin	 faaliyetle-
rinde kamu hizmetinin, daha iyiye ulaşması ve bu 
hizmetin gelişmesi için elinden gelen çabayı sergi-
lemesini ifade eder. Bu ilke ayrıca hizmetin iyileş-
mesi isteğindeki sürekliliği de içerir. 

Öngörülebilirlik, ilgililerinin mevcut şartlar al-
tında belirli bir kamu faaliyetinin ne tür sonuçlar 
doğurabileceğini makul bir düzeyde sezebilmeleri-
ni, kestirebilmelerini ifade eder. Öngörülebilirlik 
ilkesi sayesinde, kişilerin muhatap oldukları hukukî 
işlemin ya da gerçekleştirdikleri eylemlerin doğura-
cağı sonuçlar hakkında önceden bilgi sahibi olmala-
rı mümkün hâle gelir. Bu ilke, ilgililere her türlü fa-
aliyetlerini planlayıp yürütme imkânı sunar. Kamu 
yönetiminde özellikle, mesleki devamlılığın sağlan-
ması ve yönetimin tüm kesimlerinde çeşitli davra-
nış modellerinin benimsenebilmesi için yönetimin 
öngörülebilir olması gerekir (Kuzey: 2004, 82).

Hizmette yerindelik ilkesi ise, hizmetlerin; ge-
tiriliş amacına ve ilgililerin ihtiyacına uygunluğu-
nu ifade eder. Hizmet sayesinde, ulaşılmak istenen 
sonucun gerçekleşmiş olması bu ilkenin işlerliğini 
gösterir. Burada hiç şüphesiz kamu görevlisinin ki-
şisel tercih ve beğenileri değil, hizmetin muhatabı-
nın ihtiyacı dikkate alınır.

Beyana güven olarak adlandırılan ilkede ise, 
kamu birimlerinin hizmetlerini ilgililerin beyanı-
nı esas alarak gerçekleştirmesi söz konusudur. Bu 
ilke hiç şüphesiz, ilgilinin beyanın kamu hizmeti 
bakımından önem arz ettiği durumlarda etkili ola-
caktır. Bu durumda, beyanın doğru olup olmadığı 
incelemesinin yapılması söz konusu olamaz. An-
cak yasal düzenlemelerde kamu görevlisine, kamu 
hizmetinin gerçekleştirilmesi kapsamında gerçeğin 
araştırılması ödevi verilmişse, kendisine sunulan 
beyanın doğruluğunu araştırması ayrıca gerekir. 
Örneğin		Türk	Ceza	Kanunu’nun	272.	maddesin-
de yer alan yalan tanıklık suçu kapsamında, huku-
ka aykırı bir fiil nedeniyle başlatılan bir soruşturma 
kapsamında tanık dinlemeye yetkili kişi veya kurul 
önünde gerçeğe aykırı olarak tanıklık yapan kimse-
nin hapis cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiş-
tir. Buna göre bir kamu görevlisi olarak hâkimin 

tanık beyanının doğruluğuna şüpheyle yaklaşması 
ve beyanın gerçeği yansıtıp yansıtmadığını araştır-
ması kanunî bir yükümlülüktür.

04.09.2015 tarihli bir kararında Kurul, kamu 
hizmeti bilinciyle hareket edilmediğine, bu sebeple 
ilgili ilkenin ihlâl edildiğine karar vermiştir. Karar-
da,	kamu	görevlisinin	fatura	değeri	14,445,00	TL	
olan	lojmana	ait	demirbaş	eşyayı,	demirbaş	kaydı-
na düzgün bir şekilde işlemediği ve yerine atanan 
yeni görevliye bu eşyaların devir-teslimini yapma-
dığı, kamu bütçesinden alınan iki adet kanepeyi 
kızının evine gönderdiği tespit edilmiştir. Kurul, 
ilgili kamu görevlisinin bu davranışları sebebiyle, 
Yönetmeliğin “Görevin yerine getirilmesinde kamu 
hizmeti bilinci” başlıklı 5. maddesindeki “Kamu gö-
revlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde…
dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilir-
liği…esas alırlar.”, “Dürüstlük ve Tarafsızlık” başlıklı 
9. maddesindeki “Kamu görevlileri; tüm eylem ve iş-
lemlerinde yasallık.…dürüstlük ilkeleri doğrultusun-
da hareket ederler.”, “Saygınlık ve güven” başlıklı 10. 
maddesinin birinci fıkrasındaki “Kamu görevlileri, 
kamu yönetimine güveni sağlayacak şekilde davra-
nırlar ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık 
olduklarını davranışlarıyla gösterirler. Halkın kamu 
hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan 
ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulun-
maktan kaçınırlar.” ve “Kamu malları ve kaynakla-
rının kullanımı” başlıklı 16. maddesindeki “Kamu 
görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu mal-
ları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet ge-
rekleri dışında kullanamaz ve kullandıramazlar…” 
ilkelerine aykırı davrandığına karar vermiştir. (İlgili 
kararın tam metnine, www.etik.gov.tr web adresin-
den ulaşabilirsiniz).

Halka Hizmet Bilinci
Kamu görevlisi, halka hizmet için hareket etme 

bilincinin gereği olarak; halkın günlük yaşamını 
kolaylaştırmalı, onların kabul edilebilecek ihtiyaç-
larını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılama-
lı, memnuniyetlerini artırmalı, kamu hizmetinin 
kalitesini yükseltmeli, hizmetten yararlananların 
ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklanmalıdır 
(Yönetmelik m. 6).
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Resim 8.1 Kamu hizmeti vatandaş ve sonuç odaklı olmalıdır

Düzenleme, kamu hizmetinin vatandaş odaklı 
ve sonuç odaklı olma özelliklerini bir arada ifade et-
mektedir. Vatandaş odaklı kamu hizmetinden anla-
şılması gereken, kamu hizmetlerinin sunum tarzı ve 
hedeflerinin belirlenmesinde vatandaşların ihtiyacı-
nın ve memnuniyetinin esas alınmasıdır. Vatandaş 
odaklı kamu hizmetinin en önemli amacı vatanda-
şa	kaliteli,	 etkin	ve	hızlı	hizmet	 sunmaktır	 (Sezer:	
2008, 155). Kamu hizmetinin sonuç odaklı olması 
ise, kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirir-
ken, öngörülmüş hedeflere ulaşılmasını ön planda 
tutmalarını ifade eder. 

15.11.2016 tarihli Kurul kararında, halka hiz-
met bilinci ilkesinin ihlâl edildiği tespit edilmiştir. 
İlgili kararda, başvuruda bulunanın; yöneticisi ol-
duğu şirkete verilen yetki belgesinin, aynı gün as-
kıya alınmasının, hakkında inceleme yapılan kamu 
görevlisinin şahsî tepkisinden kaynaklandığı ve bu 
durumun şirketin mağduriyetine yol açtığı tespit 
edilmiştir. Bu sebeple, ilgili kamu görevlisinin, Yö-
netmeliğin “Halka hizmet bilinci” başlıklı 6. mad-
desinde yer alan, “Kamu görevlileri, kamu hizmet-
lerinin yerine getirilmesinde; halkın günlük yaşamını 
kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli 
biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, 
halkın memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararla-

nanların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı 
olmayı hedeflerler.” ilkesi ile “Dürüstlük ve tarafsız-
lık” başlıklı 9. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 
“Kamu görevlileri, takdir yetkilerini, kamu yararı ve 
hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten 
uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kul-
lanırlar.” ilkesine aykırı davrandığı yönünde karar 
verilmiştir. (İlgili kararın tam metnine, www.etik.
gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz).

Hizmet Standartlarına Uyma
Yönetmeliğin 7. maddesinde, kamu kurum ve 

kuruluşlarının yöneticilerinin ve diğer personelin, 
kamu hizmetlerini belirlenen standartlara ve sü-
reçlere uygun şekilde yürütecekleri, hizmetten ya-
rarlananlara iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı 
bilgileri vererek onları hizmet süreci boyunca ay-
dınlatacakları düzenlenerek, hizmet standartlarına 
uymanın etik davranış ilkeleri arasında yer aldığı 
kabul edilmiştir.

Bu ilkenin önemi gereği, Kamu Hizmetlerinin 
Sunumunda	 Uyulacak	 Esaslara	 İlişkin	 Yönetme-
liğin 6. maddesinde, idareye hizmet standartlarını 
oluşturma ödevi verilmiştir. Kamu kurumlarının bu 
ödevi nasıl yerine getirecekleri hususunda ise yine 
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bu Yönetmelikte tablolara yer verilmiştir. Bu tablo-
lar aracılığıyla, sunulan hizmet için başvuruda iste-
nen belgelerin tespiti, hizmetin tamamlanma süre-
sinin önceden belirlenmesi ve şikâyet mercilerinin 
gösterilmesine dair belirlemeler yapılıp sunulacak 
hizmetin standartlaşması sağlanır. 

Kamu hizmetinin muhatabı olan vatandaşlar, 
hizmete konu olan işlemler hakkında genellikle 
yeterli bilgiye sahip değildir. Bu durum genellik-
le, vatandaşların ilgili hizmetle sık muhatap olma-
malarından kaynaklanmaktadır. Vatandaşlar ayrıca 
ilgili işlem esnasında hata yapmaktan korkarlar. 
Bunun sebebi yapılan hatanın telafisinin olmadığı 
yönündeki kanaatleri ve muhtemel hataların so-
nucunu kestirememeleridir. Bu nedenlerle kamu 
görevlisinin ilgili işlemi gerçekleştirmesi tek başına 
kamu hizmetinin tamamlandığı anlamına gelmez. 
Etik davranışın bir gereği olarak kamu görevlileri, 
hizmetin öncesinde, hizmet esnasında ve hizmetin 
sonrasında ilgililere yardımcı olmalı; hizmet ve so-
nuçları hakkında onlara bilgi vererek, onları aydın-
latmalıdır. Örneğin hekim; tedaviye başlamadan 
önce, tedavi süreci, tedavinin etkileri ve sonuçları 
hakkında hastasını aydınlatmalıdır.

Amaç ve Misyona Bağlılık
Yönetmelik, 8. maddesi, kamu görevlisinin 

amaç ve misyona bağlılığını da bir etik davranış 
ilkesi olarak benimsemiştir. Düzenlemeye göre; 
kamu görevlileri, çalıştıkları kurum veya kuruluşun 
amaçlarına ve misyonuna uygun davranırlar. Kamu 
görevi yerine getirilirken, ülkenin çıkarlarının, top-
lumun refahının ve kurumların hizmet ideallerinin 
doğrultusunda hareket edilmelidir. 

Hesap verilebilirlik ilkesi altında açıkladığı-
mız; yönetici kamu görevlilerinin, kurumlarının 
amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem veya 
eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin ge-
rektirdiği önlemleri zamanında almaları gerekliliği 
(Yönetmelik m. 20/II), amaç ve misyona bağlılık 
ilkesinin gerçekleşmesini sağlamaya yöneliktir. An-
cak Yönetmeliğin 20. maddesi anlamında, gerek-
li önlemleri alma yükümlülüğü, Yönetmeliğin 8. 
maddesindeki amaç ve misyona bağlılık ilkesi ile 
birlikte değerlendirilmelidir. Bu sebeple gerekli ön-
lemleri alma yükümlülüğü sadece yönetici kamu 
görevlileri için değil; görev ve yetki alanlarına bağlı 
olarak, bütün kamu personelinin uyması gereken 
bir etik davranış ilkesidir. 

Kurulun 30.07.2015 tarihinde vermiş olduğu 
bir kararda bu ilkeye dikkat çekilmiştir. Karara 
göre, vatandaşın bir hizmete ilişkin olarak yetkili 
genel müdürü sekiz defa aramasına rağmen kendi-
siyle müsait olmaması gerekçe gösterilerek irtibat 
sağlayamaması, ayrıca daha sonra kendisine geri 
dönüş	de	yapılmaması	Yönetmeliğin	8.	Maddesin-
de benimsenmiş olan “Amaç ve misyona bağlılık” 
ilkesine aykırı kabul edilmiştir. (İlgili kararın tam 
metnine, www.etik.gov.tr web adresinden ulaşabi-
lirsiniz).

Saygınlık ve Güven
Yönetmeliğin 10. maddesinde, saygınlık ve gü-

ven ilkeleri şu şekilde izah edilmiştir:
Kamu görevlileri, kamu yönetimine güveni sağ-

layacak şekilde davranırlar ve görevin gerektirdiği 
itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla 
gösterirler. Halkın kamu hizmetine güven duygu-
sunu 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 bilin-
ciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmet-
ten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklaya-
maz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar.

Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan 
kamu görevlileri, keyfi davranışlarda, baskı, haka-
ret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık 
ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleye-
mez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, 
imkân veya benzeri çıkarlar talep edemez ve talep 
olmasa dahi sunulanı kabul edemezler. Aksi takdir-
de,	diğer	kamu	görevlilerinin	mobbing	(psikolojik	
taciz; bezdiri) iddiası ile karşı karşıya kalabilirler. 

Kamu görevlisi kamu hizmetini yerine getirir-
ken kamu adına hareket ettiğini unutmamalıdır. 
Hizmetten faydalanan vatandaşın devlete saygınlı-
ğını tesis etmeli ya da kuvvetlendirmelidir. Hizme-
tin muhatabı, hiçbir etki ve baskı altında kalmadan 
sağlıklı bir şekilde hizmetten istifade edebileceğini, 
kamu görevlisinin verdiği güvenden anlayabilme-
lidir. Bu sebeple, kamu görevlisi hizmeti sunarken 
hâl ve hareketlerinde aşırıya kaçmamalı, dengeli ve 
ciddi bir şekilde vazifesini gerçekleştirmelidir. 

Kurulun 23.03.2015 tarihinde vermiş olduğu 
bir kararda da bu ilkenin ihlâl edildiği tespit edil-
miştir. Karara göre, belediye başkanının, belediye-
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de görevli inşaat teknikerini kısa süreler içinde iş yeri değişikliğine tabi kılması, haklı sebep olmaksızın 
ilgili personel hakkında disiplin cezası kararı alması, ilgilinin çalışma yerinin koridora masa konulmak 
suretiyle belirlenmesi, saygınlık ve güven ilkesine aykırıdır. (İlgili kararın tam metnine, www.etik.gov.tr 
web adresinden ulaşabilirsiniz).

Nezaket ve Saygı

Resim 8.2 Nezaket ve Saygı

Yönetmeliğin 11. maddesinde; kamu görevlile-
rinin, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel 
ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı 
davranmaları ve gerekli ilgiyi göstermeleri, konu 
yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye 
yönlendirmeleri gerektiğini düzenlenmektedir. Yö-
netmeliğin 10. maddesinde ise kamu görevlilerinin, 
halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin 
üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gerekle-
rine uygun hareket edeceği, hizmetten yararlanan-
lara kötü davranamayacağı, belirtilmiştir. Benzer 
şekilde Denetim Görevlileri Etik Yönetmeliğinin 9. 
maddesinde, denetim görevlilerinin, onur kırıcı, kü-
çük düşürücü ve keyfi davranışlar sergileyemeyecek-
leri; baskıcı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda 
bulunamayacakları, birlikte görev yaptıkları ve de-
netledikleri kişilere karşı nazik ve saygılı davranacak-
ları belirtilir. İlgili düzenleme bütün kamu görevlile-
ri bakımından geçerli bir ilke olarak kabul edilebilir. 

Kamu görevlilerin muhatap oldukları vatandaşla-
ra karşı nazik ve saygılı davranması; kamu hizmetini 
şahısları adına değil, devlet sıfatı altında gerçekleşti-
riyor olmalarının bir sonucudur. Kamu hizmetinin 
gerçek anlamda amacına ulaşabilmesi için hizmetin 

sonucunun gerçekleşmiş olması tek başına yeterli 
değildir. Nitekim kamu hizmetinin sürekliliği sebe-
biyle, vatandaş her zaman hizmet talebinde bulun-
ma	imkânına	sahiptir.	Sonraki	muhtemel	taleplerin	
engellenmemesi için, tabiri caizse devlet kapısının 
vatandaşa her zaman açık olduğu ve devletin varlık 
sebebinin yine vatandaş olduğu algısının yerleşmesi 
gerekir. Bu amaca en iyi hizmet eden ilkelerin başın-
da ise kamu görevlilerinin hizmet sunumu esnasın-
da nazik ve saygılı olmaları yer alır.

Nezaket ve saygı ilkesi sadece hizmetin muhata-
bı olan vatandaş için öngörülmüş bir ilke değildir. 
Kamu görevlileri, Yönetmeliğin ilgili maddesinde 
de belirtildiği üzere, üstleri, meslektaşları, astları ve 
diğer kamu personeline de nazik ve saygılı davran-
malıdır. Kamu hizmetinin sağlıklı işleyebilmesi için 
kamu örgütü içerisinde yer alan personelin dayanış-
ma	 içinde	 olması	 gerekir.	 Personelin;	 kişisel	 çıkar	
çatışmaları,	 ideolojik	 farklılıklar	 ve	 benzeri	 sebep-
lerle, kamu hizmetinin gerçekleşmesini aksatmala-
rına müsaade edilemez. Özellikle astlık üstlük ilişki-
si içerisinde, üstlerin makam ve mevkilerini kötüye 
kullanarak diğer kamu personeli üzerinde maddi-
manevi baskı uygulaması söz konusu olabilir. 
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Kurul, 05.12.2017 tarihinde verdiği bir karar-
da, nezaket ve saygı ilkesinin ihlâl edildiğine karar 
vermiştir. Karar göre, hakkında inceleme yapılan 
kamu görevlisinin, bir toplantı esnasında aykırı 
davranışta bulunanları ölçülü bir şekilde uyarması 
ve gerektiğinde oturuma ara vererek ortamın ya-
tıştırması gerekirken bağırmak suretiyle kişilere, 
“kesin”, “ahlaklı olun”, “otur yerine” gibi nazik 
olmayan sözler sarf etmesi, toplantı nezaketine 
aykırıdır. Ayrıca kamu görevlisinin, sahip olduğu 
kurum başkanı sıfatından beklenen nezakete riayet 
etmediği; toplantı düzeni sağlama yetkisini kulla-
nırken ölçülü davranmadığı kanaatine ulaşılmıştır. 
Bu sebeple, söz konusu tutum ve davranışların, Yö-
netmeliğin “Nezaket ve saygı” başlıklı 11. madde-
sinin “Kamu görevlileri; meslektaşları, astları, diğer 
personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve 
saygılı davranırlar…” hükmüne aykırı olduğuna ve 
bu nedenle etik dışı davrandığına, karar verilmiştir. 
(İlgili kararın tam metnine, www.etik.gov.tr web 
adresinden ulaşabilirsiniz).

Yetkili Makamlara Bildirim
Yönetmeliğin 12. maddesinde, kamu görevli-

lerinin, bu Yönetmelikte belirlenen etik davranış 
ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylem-
lerde bulunmalarının talep edilmesi hâlinde veya 
hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem veya iş-
lemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde 
durumu yetkili makamlara bildirmeleri gerektiği 
belirtilmiştir. İlgili düzenleme ile etik davranış il-
kelerine aykırı faaliyetlerin hatta kamu görevlisine 
bu ilkeleri ihlâl etmesine yönelik taleplerin önüne 
geçilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak için 
getirilen yetkili makamlara bildirim, yine bir etik 
davranış ilkesi olarak düzenlenmiştir. Düzenleme-
de bildirimde bulunulacak yetkili makam doğru-
dan belirtilmemiştir. Ancak ilgili düzenlemenin 
ikinci fıkrasında yer alan kurum ve kuruluş amir-
leri ibaresi, yetkili makamların ilgili kurum ve ku-
ruluşların amirleri olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bununla birlikte, ilgili ilkeleri ihlâl etmenin ya da 
ihlâlini teklif etmenin suç olduğu durumlarda, bu-
nun bildirimi zorunludur. Bu zorunluluk, Devlet 
Memurlarının	 Şikayet	 ve	 Müracaatları	 Hakkında	
Yönetmeliğin	11.	Maddesinde,	“…devlet memurla-
rı, görevleri sırasında haberdar oldukları konusu suç 
teşkil eden durumları yetkili makamlara bildirmekle 
yükümlüdürler.”, şeklinde yasal düzenleme hâlini 
almıştır.	 Bunun	 yanında,	 5237	 sayılı	 Türk	 Ceza	

Kanunu’nun 279. maddesinde, kamu adına soruş-
turma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlen-
diğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili 
makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya 
bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisinin altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılaca-
ğı düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenlemeyle 
etik davranış ilkesi olan yetkili makamlara bildiri-
min ihlâli, konusu suç teşkil eden bir olayın varlığı 
hâlinde cezaî bir yaptırıma tâbi kılınmıştır.

Yönetmeliğin 12. maddesinin ikinci fıkrasında 
ise, kurum ve kuruluş amirlerinin, ihbarda bulu-
nan kamu görevlilerinin kimliğini gizli tutacakları 
ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için 
gerekli tedbirleri alacakları düzenlenmiştir. Bu dü-
zenleme sayesinde, yetkili makamlara bildirim ilke-
sine uygun davranan kamu görevlilerinin, bu ilkeli 
hareketleri sebebiyle meslekî ve özel hayatlarında 
zarara uğramamaları amaçlanmıştır. Ayrıca bu dü-
zenleme, kamu görevlilerini yetkili makamlara bil-
dirim konusunda teşvik edici nitelik taşımaktadır. 

Çıkar Çatışmasından Kaçınma
Yönetmeliğin 13. maddesinin birinci fıkrasın-

da etik davranış ilkesi olarak çıkar çatışmasının ta-
nımına yer verilmiştir. Buna göre çıkar çatışması; 
kamu	görevlilerinin	görevlerini	tarafsız	ve	objektif	
şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkiliyormuş 
gibi gözüken ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşla-
rına 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 hâlini ifade eder.

Yetkili makamlara bildirim ilkesi-
nin ihlâli, ‘’kamu adına soruşturma 
ve kovuşturmayı gerektiren bir su-
çun işlendiğini göreviyle bağlantılı 
olarak öğrenip de yetkili makam-
lara bildirimde bulunmayı ihmal 
eden veya bu hususta gecikme gös-
teren kamu görevlisi’’ bakımından 
Türk	Ceza	Kanununun	279.	mad-
desi anlamında, aynı zamanda suç 
oluşturabilir.

dikkat



180

Kamu Görevlileri Etik Mevzuatı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Kamu görevlileri çıkar çatışmasının doğabile-
ceği durumu genellikle şahsen bilen kişiler olduk-
ları için, herhangi bir potansiyel ya da gerçek çı-
kar	 çatışması	 konusunda	 dikkatli	 davranır.	 Çıkar	
çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atar, 
çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu 
üstlerine bildirir ve çıkar çatışması kapsamına gi-
ren	menfaatlerden	kendilerini	uzak	tutarlar.	Çıkar	
çatışmasının varlığında, kamu görevlilerinin kişisel 
sorumluluklarının doğması söz konusu olabilir. Bu 
hususların tamamına Yönetmeliğin 13. maddesi-
nin ikinci fıkrasında yer verilmiştir.

Görev ve Yetkilerin Menfaat 
Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması

Yönetmeliğin 13. maddesinde tarif edilmiş olan 
çıkar çatışmasının, karşılaşılması muhtemel bir hâli 
kamu görevlisinin görev ve yetkilerini menfaat sağ-
lamak amacıyla kullanması olarak öngörülmüştür. 
Bu sebeple yine Yönetmeliğin 14. maddesinde, gö-
rev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kulla-
nılmaması bir etik davranış ilkesi olarak yer almış-
tır. Bu ilke anlamında kamu görevlileri; 

•	 Görev,	unvan	ve	yetkilerini	kullanarak	ken-
dileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine 
menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamaz, 

•	 Akraba,	eş,	dost	ve	hemşehri	kayırmacılığı,	
siyasal kayırmacılık veya herhangi bir ne-
denle ayrımcılık veya kayırmacılık yapamaz, 

•	 Görev,	unvan	ve	yetkilerini	kullanarak	ken-
dilerinin 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 ni-
telikte menfaat sağlayamaz, 

•	 Görevlerinin	ifası	sırasında	ya	da	bu	görevle-
rin sonucu olarak elde ettikleri resmi veya giz-
li nitelikteki bilgileri, kendilerine, yakınlarına 
veya üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı 
olarak ekonomik, siyasal veya sosyal nitelikte 
bir menfaat elde etmek için kullanamaz, 

•	 Görevdeyken	ve	görevden	ayrıldıktan	sonra	
yetkili makamlar dışında hiçbir kurum, ku-
ruluş veya kişiye açıklayamaz, 

•	 Seçim	 kampanyalarında	 görev	 yaptığı	 ku-
rumun kaynaklarını doğrudan veya dolaylı 
olarak kullanamaz ve kullandıramazlar.

Kurul 15.01.2018 tarihinde verdiği bir karar-
da, “görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla 
kullanılmaması” ilkesinin ihlâl edildiği belirtmiştir. 
İlgili karara göre, hakkında inceleme yapılan kamu 
görevlisine ait eserler, daha önceki yıllarda ayrı ayrı 
ve daha az sayıda sahnelenmekte iken adı geçen 
Genel	Müdürlük	görevine	atandıktan	sonra	ayrıca-
lıklı	olarak	dört	eserinin	birden	Genel	Müdürlüğe	
bağlı il opera ve bale müdürlüklerinde birçok defa 
sahnelenmesinin ve bunun sonucunda toplam ola-
rak yüksek miktarda telif ücreti almasının Kamu 
Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Dürüstlük ve 
tarafsızlık” başlıklı 9. maddesinde yer alan “Kamu 
görevlileri; tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, ada-
let, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hare-
ket ederler, (…) fırsat eşitliğini engelleyici davranış 
ve uygulamalarda bulunamazlar. Kamu görevlileri, 
takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri 
doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsız-
lık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.” 
hükmüne ve “Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak 
amacıyla kullanılmaması” başlıklı 14. maddesinde 
yer alan “Kamu görevlileri; görev, unvan ve yetkile-
rini kullanarak kendileri ve yakınları lehine menfaat 
sağlayamazlar.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği be-
lirtilmiştir. (İlgili kararın tam metnine, www.etik.
gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz).

Hediye Alma ve Menfaat Sağlama 
Yasağı

Kamu görevlisinin, kamu hizmetini yerine ge-
tirmesi sebebiyle hizmetin muhatabı ya da başka-
larından hediye alması yine hizmet sebebiyle men-
faat ilişkinin tarafı olması etik davranış ilkelerine 
aykırıdır. 

Yönetmeliğin 15. maddesinin ikinci fıkrasında; 
kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görev-
lisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar 
sağlanmaması, temel ilke olarak yer almıştır. İlgili 
düzenleme anlamında hediye kapsamında nelerin 
girdiği ise yine aynı maddenin birinci fıkrasında 
düzenlenmiştir. Buna göre; kamu görevlisinin ta-
rafsızlığını, performansını, kararını veya görevini 
yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulu-
nan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğru-
dan ya da dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya 
ve menfaat hediye kapsamındadır.

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, günlük 
hayatta çok fazla ihlâl edilmektedir. Önemi sebe-
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biyle Yönetmelikte bu yasağa dair kapsamlı düzen-
lemelere yer verilmiştir. Bu düzenlemelerden biri de 
Yönetmeliğin hediye alma ve menfaat sağlama ya-
sağının kimler tarafından hangi hallerde ihlâl edil-
miş sayılacağına dair hüküm içeren 15. maddesinin 
üçüncü fıkrasıdır. Buna göre; kamu görevlileri, yü-
rüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat 
ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, 
yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için doğ-
rudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye 
alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.

Yönetmelik kamu görevlisinin hediye almasının 
yanında hediye vermesini de etik davranış ilkesine 
aykırı kabul etmiştir. Buna göre, kamu görevlileri, 
kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, res-
mi 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 (Yönetmelik m. 15/III).

Yönetmelikte ayrıca istisnai bir duruma yer ve-
rilmiştir (Yönetmelik m. 15/V). Buna göre, ulusla-
rarası ilişkilerde nezaket ve protokol kuralları gere-
ğince, yabancı kişi ve kuruluşlar tarafından verilen 
hediyelerden, 3628 sayılı Kanunun 3. maddesi hü-
kümleri saklı kalmakla birlikte, sözkonusu madde-
de belirtilen sınırın altında kalanlar da beyan edilir. 
3628	sayılı	Mal	Bildiriminde	Bulunulması,	Rüşvet	
ve	Yolsuzluklarla	Mücadele	Kanunu’nun	 3.	mad-
desinde, ilgili Kanunda belirtilen kamu görevlileri-
nin, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket 
kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, 
yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, 
sair	milletlerarası	hukuk	tüzel	kişiliklerinden,	Türk	
uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzel-
kişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on 
aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya 
hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren 
bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zo-
runda oldukları belirtilmiştir. Düzenlemenin deva-
mında ise, yabancı devlet adamları ve milletlerarası 
kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra 
fotoğraflarının çerçevelerinin bu madde hükümle-
rine dahil olmadığı ifade edilmiştir.

Hediye alma yasağı kapsamında yer alan ve bu 
kapsamın dışında tutulan şeylere, Yönetmelikte ay-
rıca yer verilmiştir. Ancak belirtmek gerekir ki Yö-
netmelikte somut olarak sayılanlar dışındakiler de 
yasak kapsamında ya da kapsam dışında olabilir. Ni-
tekim ilgili düzenlemelerde, “benzer şekilde” ifade-
lerine yer verilerek, hediye yasağı kapsamının sayı-
lanlarla sınırlı olmadığı dolaylı olarak belirtilmiştir.

Yönetmeliğe göre (madde 15 fıkra 6), aşağıda 
belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır:

a. Görev yapılan kuruma katkı anlamına ge-
len, kurum hizmetlerinin hukuka uygun 
yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu 
hizmetine tahsis edilmek, kurumun demir-
baş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna 
açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam 
aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmeti-
ne tahsis edilmek üzere alınan diğer hediye-
ler 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, fo-
rum, panel, yemek, resepsiyon veya buna 
benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğin-
deki hediyeler,

e.	 Tanıtım	amacına	yönelik,	herkese	dağıtılan	
ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sa-
natları ürünleri,

f. Finans kurumlarından piyasa koşullarına 
göre alınan krediler.

Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kap-
samındadır (Yönetmelik m. 15 fıkra 7):

a. Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çı-
kar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan kar-
şılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, se-
yahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,

b.	 Taşınır	veya	 taşınmaz	mal	veya	hizmet	 sa-
tın alırken, satarken veya kiralarken piyasa 
fiyatına göre makul olmayan bedeller üze-
rinden yapılan işlemler,

c. Hizmetten yararlananların vereceği her tür-
lü eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler,

d. Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişki-
si içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

Yönetmelikte ayrıca Yönetmelik kapsamına gi-
ren en az genel müdür, eşiti ve üstü görevlilerin, 15. 
maddenin 5. fıkrası ve 6. fıkranın (a) bendinde sa-
yılan hediyelere ilişkin bir önceki yılda aldıklarının 
listesini, herhangi bir uyarı beklemeksizin her yıl 
ocak ayı sonuna kadar Kurula bildirecekleri ifade 
edilmiştir.

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağının 
bir etik davranış ilkesi olarak Yönetmelikte yer 
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almasının	 yanında,	 657	 sayılı	 Devlet	 Memurları	
Kanunu’nda bu yasağa aykırı davranış ve bunun 
yaptırımı yer almıştır. İlgili Kanunun 29. madde-
sine göre; devlet memurlarının doğrudan doğruya 
veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sıra-
sında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hedi-
ye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para 
istemeleri ve almaları yasaktır. Kamu Görevlileri 
Etik Kurulu, hediye alma yasağının kapsamını be-
lirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyede-
ki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin 
listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu 
görevlilerden istemeye yetkilidir. Yine 657 sayılı 
Kanunun 30. maddesinde hediye alma ve menfaat 
sağlama yasağının özel bir görünümü düzenlemiş-
tir. Düzenlemeye göre; devlet memurunun, deneti-
mi altında bulunan veya kendi görevi veya mensup 
olduğu kurum ile ilgisi olan bir teşebbüsten, doğ-
rudan doğruya veya aracı eliyle her ne ad altında 
olursa olsun bir menfaat sağlaması yasaktır.

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağını ihlâl 
eden devlet memurlarının karşılaşacağı yaptırım 
ise 657 sayılı Kanunun, “Disiplin cezalarının çeşit-
leri ile ceza uygulanacak fiil ve haller”, kenar baş-
lıklı 125. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 
devlet memurunun, görevi ile ilgili olarak her ne 
şekilde olursa olsun çıkar sağlaması, kademe ilerle-
mesinin durdurulması cezasını gerekli kılar.

Kamu Malları ve Kaynaklarını Amaca 
Uygun Kullanma

Yönetmeliğe göre; kamu görevlileri, kamu bina 
ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarını 
kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kul-
lanamaz ve kullandıramaz. İlgili görevliler, bunları 
korur ve her an hizmete hazır halde bulundurmak 
için gerekli tedbirleri alır (Yönetmelik. m. 16).

Kamu malları ve kaynaklarının amaca uygun 
kullanımı ilkesi Yönetmeliğin 15. ve 17. maddele-
rinde de yer almıştır. Gerçekten de 15. maddede 
düzenlenen hediye alma ve menfaat sağlama yasağı 
kapsamında, kamu görevlilerinin, kamu kaynak-
larını kullanarak hediye veremeyeceği; resmi gün, 
tören ve bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel 
kişiye çelenk veya çiçek gönderemeyeceği, görev ve 
hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma 
ilanları veremeyeceği ilke olarak benimsenmiştir. 

Yönetmeliğin 17. maddesinde ise, “Savurganlık-
tan Kaçınma” kenar başlığı altında, kamu görevlile-

rinin, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları 
ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurgan-
lıktan kaçınmaları mesai süresini, kamu mallarını, 
kaynaklarını, işgücünü ve imkanlarını kullanırken 
etkin, verimli ve tutumlu davranmaları ilkelerine 
yer verilerek, kamu malları ve kaynaklarının amaca 
uygun kullanılmasının sağlanması için kamu gö-
revlilerine hatırlatmada bulunulmuştur.

Kurul, 07.12.2017 tarihli bir kararda, belediye 
ile ilgili arasında yapılan kira sözleşmesi gereğince, 
kiralanan kafeteryaya ait su tüketim bedelinin kira-
cı tarafından ödenmesi gerekirken, belediyenin bu 
ödemeyi yapmasını; Yönetmeliğin 16. maddesinde 
etik davranış ilkesi olarak yer alan, “Kamu malla-
rı ve kaynaklarının kullanımı” başlıklı ilkesinin 
“Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer 
kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve 
hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıra-
mazlar,…” düzenlemesinin ihlâli olarak kabul et-
miştir. (İlgili kararın tam metnine, www.etik.gov.tr 
web adresinden ulaşabilirsiniz).

Bağlayıcı Açıklamalarda ve Gerçek 
Dışı Beyanda Bulunmama

Kamu görevlileri, görevlerini yerine getirirken 
yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumlarını bağlayıcı 
açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde buluna-
mazlar, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremezler 
(Yönetmelik m. 18). Bu ilke gereğince, kamu görev-
lileri sadece görev alanları kapsamında ve gerçek be-
yanda bulunmak zorundadır. Kamu görevlileri, bu 
ilkeyi gerekçe göstererek kamu hizmetini aksatacak 
ya da engelleyecek şekilde, beyanat vermekten ya 
da açıklamada bulunmaktan kaçınamaz. Nitekim 
kamu görevlisinin görevi kapsamında açıklamada 
bulunması ve beyanat vermesi, kamu hizmetini ye-
rine getirmesinin ve Yönetmeliğin 7. maddesinde 
öngörülmüş olan aydınlatma ilkesinin gereğidir.

Bilgi Verme ve Katılımcılık
Kamu görevlileri, halkın bilgi edinme hakkını 

kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve tüzel ki-
şilerin talep etmesi hâlinde istenen bilgi veya belge-
leri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda 
belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak 
verirler (Yönetmelik m. 19). 

Bilgi verme ilkesi, Kanunda yer alan ve yuka-
rıda açıklamış olduğumuz saydamlık (şeffaflık) 
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ilkesinin sağlanmasında büyük öneme sahiptir. 
Bilgi verme ilkesi; kamu hizmetinin muhatabı ba-
kımından, bilgi edinme hakkına karşılık gelmek-
tedir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, ve 
bu hakkın temelini oluşturan Anayasanın “Dilekçe 
hakkı” başlıklı 74. maddesi, bilgi edinme hakkını 
yasal teminat altına almak için getirilmiştir. İlgili 
Kanunun amacı, ilk maddesinde demokratik ve 
şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve 
açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edin-
me hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri 
düzenlemek olarak belirtilmiştir. Ancak belirtmek 
gerekir ki bilgi verme etik davranış ilkesi iken, bilgi 
edinme bu ilke ile bağlantılı bir haktır. Bilgi edin-
me hakkı sayesinde, vatandaşlar kamu alanında 
gerçekleşen faaliyetlerden haberdar olabileceklerdir 
(Şengül, 2009, 990).

Yönetmeliğin 19. maddesinde ayrıca, bir başka 
etik davranış ilkesi olan katılımcılığa yer verilmiş-
tir. Yönetmelikte, katılımcılığın sağlanabilmesi için, 
kamu görevlilerinin, kamu hizmetleri ile ilgili temel 
kararların hazırlanması, olgunlaştırılması, alınması 
ve bu kararların uygulanması aşamalarından birine, 
birkaçına veya tamamına, aksine yasal bir hüküm 
olmadıkça, o karardan doğrudan ya da dolaylı ola-
rak etkilenecek olanların katkıda bulunmasını sağ-
lamaya dikkat etmesi gerektiği belirtilmiştir.

Etik davranış ilkesi olarak katılımcılık, kamu hiz-
metlerinin yürütülmesinde, muhatapların (vatan-
daşların) da aktif rol almasını ifade eder. Bu sayede 
vatandaşlar, haklarında alınan kararlar üzerinde etki 
sahibi olabilmektedir. Vatandaşların hizmet sürecine 
katılmasıyla, kamu hizmetinde bulunması muhte-
mel gizlilik ve kapalılık hâli yerini şeffaflığa bırakır 
(Kahraman, 2000, 77). Bu sayede, gerçekleşmesi 
muhtemel yasal ve etik ihlâller engellenmiş olur.

Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler
Yönetmeliğin 21. maddesine göre, “kamu gö-

revlileri, eski kamu görevlilerini kamu hizmetlerin-
den ayrıcalıklı bir şekilde faydalandıramaz, onlara 
imtiyazlı muamelede bulunamaz.” Esasen bu ilke, 
kayırmacılık yapmama, tarafsızlık, eşitlik gibi dav-
ranış ilkelerinin doğal bir sonucudur. Bu durumla 
sıkça karşılaşılması, Yönetmelikte konuya ilişkin 
ayrıca düzenleme yapılmasına yol açmıştır. 

21. maddede ayrıca, kamu görevlerinden ayrılan 
kişilere, ilgili kanunlardaki hükümler ve süreler sak-
lı kalmak kaydıyla, daha önce görev yaptıkları ku-

rum veya kuruluştan, doğrudan veya dolaylı olarak 
herhangi bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilci-
lik, bilirkişilik, aracılık veya benzeri görev ve iş ve-
rilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu sayede, eski kamu 
görevlilerinin mesai arkadaşları ile kurmuş oldukları 
şahsi ilişkileri, kamu hizmeti bakımından ayrıcalığa 
dönüştürmelerinin engellenmesi amaçlanmaktadır.

Eski kamu görevlileriyle ilişkileri sınırlayan 
bir diğer düzenleme, 2531 sayılı Kamu Görevle-
rinden Ayrılanların Yapamayacakları İşlere Dair 
Kanun’dur. Bu Kanuna göre, genel bütçeye dahil 
daire, kurum ve kuruluşlar ile katma bütçeli idare-
lerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 
kanunla veya kanunların verdiği yetkiye dayanıla-
rak kurulan fonlarda, belediyelerde, özel idareler-
de	12	Mart	 1964	 gün	 ve	440	 sayılı	 ve	 12	Mayıs	
1964 gün ve 468 sayılı Kanunlar kapsamına giren 
kuruluşlarda, sermayesinin yarısından fazlası ayrı 
ayrı veya birlikte Hazinece veya yukarıdaki daire, 
idare, kurum ve kuruluşlarca karşılanan yerlerde 
aylık, ücret veya ödenek almak suretiyle görev yap-
mış olanlar (madde1), görevlerinden hangi sebeple 
olursa olsun ayrılırlarsa, ayrıldıkları tarihten önceki 
iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, ida-
re, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten 
başlayarak üç yıl süreyle, o daire, idare, kurum ve 
kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konu-
larda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev 
ve iş alamazlar, taahhüde giremezler, komisyon-
culuk ve temsilcilik yapamazlar. Özel kanunlarda-
ki yasaklayıcı hükümler saklıdır (madde 2). Yine 
ilgili Kanunun 3. maddesinde ise, 2. maddedeki 
yasaklayıcı kuralın istisnasına yer verilmiştir. Buna 
göre; seferberlik, manevra, tatbikat, atış ve konfe-
rans gibi öğrenim ve eğitim maksadıyla silah altına 
alındıktan sonra terhis edilen yedek subaylar hak-
kında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. Ancak, 
muvazzaflık hizmetini bitiren yedek subaylar; sa-
dece kadrosunda, hizmet gördükleri kıta, karargâh 
ve askeri kuruma ait işlerde ikinci madde hükmüne 
tabidirler. Uzman tabipler, tıpta uzmanlık tüzüğü-
ne göre uzman olanlar, tabipler, diş tabipleri ve 
eczacılar kendi nam ve hesabına yaptıkları mesleki 
faaliyetleri ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlarla tip 
sözleşmeler yapabilirler. 

2531 sayılı Kanun, düzenlediği ilkelere aykırı 
davrananlar için cezai yaptırım öngörmüştür. Ka-
nunun 4. maddesinde, bu Kanuna aykırı harekette 
bulunanların altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılacakları hükmüne yer verilmiştir. 
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Mal Bildiriminde Bulunma
Yönetmeliğin 22. maddesi, kamu görevlilerinin 

mal bildiriminde bulunma yükümlülüğünü etik 
davranış ilkesi olarak kabul etmiştir. İlgili madde-
de, kamu görevlilerinin, kendileriyle eşlerine ve ve-
layeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz-
ları,	 alacak	ve	borçları	hakkında,	3628	 sayılı	Mal	
Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklar-
la	Mücadele	Kanunu	 hükümleri	 uyarınca,	 yetkili	
makama mal bildiriminde bulunacakları düzen-
lenmiştir. İlgili düzenleme gereği, kamu görevlileri 
3628 sayılı Kanunda öngörülen usule uygun olarak 
yetkili makamlara mal bildiriminde bulunmalıdır. 
Mal	bildiriminde	bulunma	ilkesinin	ihlâli	de,	etik	
mevzuatı dışında, cezai yaptırıma tâbi kılınmıştır. 
3628 sayılı Kanunun 10. ve devamı maddelerinde 
bu cezaların neler olduğu düzenlenmiştir. Özellikle 
ilgili Kanunun 12. maddesinde, kanunen daha ağır 
bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı 
mal beyanı bildiriminde bulunana altı aydan üç 
yıla kadar hapis cezası verileceği belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 22. maddesinin ikinci fıkrasında 
ise, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, gerek gör-
düğü takdirde mal bildirimlerini inceleme yetkisi-
ne sahip olduğu, mal bildirimlerindeki bilgilerin 
doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve ku-
ruluşların (bankalar ve özel finans kurumları da-
hil) kendilerinden talep edilen bilgileri, en geç otuz 
gün içinde Kurula vermekle yükümlü oldukları 
düzenlenmiştir.

Mal	 bildiriminde	 bulunma	 il-
kesinin ihlâli yalnızca bir etik 
ihlal	olmayıp	;	3628	sayılı	Mal	
Bildiriminde Bulunulması, 
Rüşvet	 ve	 Yolsuzluklarla	 Mü-
cadele Kanunu hükümleri uya-
rınca suç da teşkil eder.

dikkat

Nezaket ve saygı ilkesi ile 
saygınlık ve güven ilkesini 
ilişkilendiriniz.

Nezaket ve saygı ilkesi ile 
mobbing ilişkisini açıklayınız.

Hediye alma yasağı kapsamı 
dışında bulunan halleri lis-
teleyiniz.

Öğrenme Çıktısı

1 Kamu etiğine dair başlıca yasal düzenlemelerin içeriği hakkında genel bilgi sahibi 
olabilmek

Araştır 1 İlişkilendir Anlat/Paylaş

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK 
KURULU

Kurulun Yapısı
Kanunun 2. maddesine göre, Kurul, Cumhur-

başkanı tarafından atanan on bir üyeden oluşur. 
Kurula üye sıfatıyla, kimlerin atanabileceğine iliş-
kin ölçütler ve sayılar, Kanunun 2. maddesinde şu 
şekilde belirtilmiştir:

•	 Bakanlık	 görevi	 yapmış	 olanlar	 arasından,	
bir üye,

•	 İl	belediye	başkanlığı	yapmış	olanlar	arasın-
dan, bir üye,

•	 Yargıtay,	 Danıştay,	 Sayıştay	 üyeliği	 görevle-
rinden emekliye ayrılanlar arasından, üç üye,

•	 Müsteşarlık,	 büyükelçilik,	 valilik,	 bağımsız	
ve düzenleyici kurul başkanlığı görevlerinde 
bulunmuş veya bu görevlerden emekliye ay-
rılanlar arasından, üç üye,

•	 Üniversitelerde	rektörlük	veya	dekanlık	gö-
revlerinde bulunmuş öğretim üyeleri veya 
bunların emeklileri arasından, iki üye,

•	 Kamu	 kurumu	 niteliğindeki	 meslek	 kuru-
luşlarında en üst kademe yöneticiliği yapmış 
olanlar arasından ise bir üye.

Cumhurbaşkanı, yine bu üyeler arasından birini 
Kurul Başkanı olarak seçer (Kanun m. 2/III).
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Kanunun 2. maddesinin beşinci ve devamı fıkra 
hükümlerinde üyelik sıfatına bağlı birtakım düzen-
lemelere yer verilmiştir. Buna göre;

“Kurul üyelerin görev süresi dört yıldır. Süresi 
dolan üyelerin Cumhurbaşkanınca yeniden seçil-
mesine bir engel yoktur.

Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görev-
lerine son verilemeyeceği, Kanunla teminat altına 
alınmıştır. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık veya 
engellilik nedeniyle iş görememeleri veya atamaya 
ilişkin şartları kaybetmeleri hâlinde , atandıkları 
usule göre süresi dolmadan görevden alınabilirler. 

Üyeler, görevi kötüye kullanmaktan veya yüz 
kızartıcı bir suçtan mahkûm olmaları hâlinde ise 
Cumhurbaşkanı onayıyla görevden alınır. Görev-
den alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi 
bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içeri-
sinde Cumhurbaşkanınca yeniden atama yapılır. 
Bu şekilde atanan üye, yerine atandığı üyenin gö-
rev süresini tamamlar. 

Kurul, Başkanın daveti üzerine en az altı 
üyeyle toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunlu-
ğunun aynı yöndeki oyu ile karar verir. Toplantı 
kararları ilgililere duyurulur. Kurul ayda dört defa 
toplanır. Kurul Başkan ve üyelerinin toplantılara 
katılmaları esastır. Arka arkaya üç toplantıya veya 
bir yıl içinde toplam on toplantıya katılmayan 
üyeler istifa etmiş sayılırlar. 

Kurulun sekretarya hizmetleri Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yerine 
getirilir. Kurul Başkan ve üyelerine, 6245 sayılı 
Harcırah Kanunu hükümleri saklı kalmak koşu-
luyla, fiilen görev yapılan her gün için (3000) gös-
terge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı ödenir. 
Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir ke-
sinti yapılmaz.

Huzur hakkı ve Kurulun diğer ihtiyaçları için 
her yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
ğı bütçesine gerekli ödenek konulur.”

Kurul üyelerinin özlük haklarına ilişkin bir dü-
zenlemeye de Kanunun yine 2. maddesinde, dör-
düncü fıkra altında, Kurul başkan veya üyeliğine 
atanacaklar	hakkında,	5434	sayılı	Türkiye	Cumhu-
riyeti	Emekli	Sandığı	Kanununun	40	ıncı	maddesi-
nin birinci fıkrası hükmü ile ek 68 inci maddesinin 
dördüncü fıkrası hükmü uygulanmaz ve bu kişiler 
Kurulda emekli aylıkları kesilmeksizin çalıştırılır.”, 
düzenlemesiyle yer verilmiştir.

Kurulun Görev ve Yetkileri
Kanunun	 3.	 Maddesinde,	 “Kurulun görevleri” 

başlığı altında, Kurulun; kamu görevlilerinin gö-
revlerini yürütürken uymaları gereken etik davra-
nış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirle-
me, etik davranış ilkelerinin ihlâl edildiği iddiasıyla 
re’sen (kendiliğinden) veya yapılacak başvurular 
üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yapma, bu 
araştırma sonucunu ilgili makamlara bildirme, ka-
muda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışma-
lar yapma veya yaptırma ve bu konuda yapılacak 
çalışmalara destek olma, görevinde olduğu belir-
tilmiştir. Kurulun, görevleri arasında belirtilenler 
hususlarda ayrıca yetki sahibi de olduğu yine ilgili 
hükümde yer almıştır. 

Yönetmelikte ayrıca Kurulun görev ve yetkile-
rine dair açıklayıcı düzenlemelere yer verilmiştir. 
İlgili hükümlerden hareketle, Kurul; 

Etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi 
konusunda her türlü çalışmayı yapar, yaptırır, araş-
tırma, yayın, anket, kamuoyu yoklaması, bilimsel 
toplantılar ve benzeri etkinlikler düzenler, kamu gö-
revlileri için eğitim programları hazırlar, koordine 
eder, yürütür veya bu konularda bakanlıklar, diğer 
kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli 
idareler ve konusunda uzman sivil toplum kuruluş-
larıyla işbirliği yapabilir (Yönetmelik m. 25).

Ayrıca, etik davranış ilkelerinin, kamu görev-
lilerine uygulanan temel, hazırlayıcı ve hizmet içi 
eğitim programlarında yer alması, kurum ve kuru-
luş yöneticilerince sağlanır.

Yönetmelikle belirlenen etik davranış ilkeleri, 
kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda uygulanır. 
Ancak kamu kurum ve kuruluşları, yürüttükleri hiz-
metin veya görevin niteliğine göre, kendi kurumsal 
etik davranış ilkelerini düzenlemek üzere Kurulun 
inceleme ve onayına sunabilirler (Yönetmelik m. 26).

Kamu kurum ve kuruluşları, Kurulun başvuru 
konusu ile ilgili olarak istediği bilgi ve belgeleri sü-
resi içinde vermek zorundadırlar.

Kurul, Yönetmelik kapsamındaki kuruluşlardan 
ve özel kuruluşlardan ilgili temsilcileri çağırıp bilgi 
alma yetkisine sahiptir (Yönetmelik m. 27).

Kurulun ayrıca, etik davranış ilkelerine aykı-
rı davranış ve uygulamalar hakkında, re’sen veya 
yapılacak başvurular üzerine, gerekli inceleme ve 
araştırmayı yapma yetkisi vardır. Bunun yanında 
Kurul, etik ilkelere aykırı davranış ve uygulamalar 
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hakkında yapacağı inceleme ve araştırmalara esas 
olmak üzere gerektiğinde yetkili makamlar kana-
lıyla kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge topla-
yabilir (Yönetmelik m. 28/I).

Kurul, kurum ve kuruluşlarda etik davranış il-
kelerinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda 
faaliyet, inceleme ve araştırma yapabilir (Yönetme-
lik m. 28/III).

Kurum ve kuruluşların, etik davranış ilkeleri 
konusunda uygulamada karşılaştıkları sorunlara 
yönelik olarak görüş bildirme yetkisi de Kuruldadır 
(Yönetmelik m. 30).

Kanunda ayrıca, 19.4.1990 tarihli ve 3628 sa-
yılı	Mal	Bildiriminde	Bulunulması,	Rüşvet	ve	Yol-
suzluklarla	 Mücadele	 Kanununun	 9.	 maddesine,	
“Ancak, Kamu Görevlileri Etik Kurulu mal bildirim-
lerini gerektiğinde 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.”, 
hükmü ve 14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Dev-
let	 Memurları	 Kanunu’nun	 29	 uncu	 maddesine,	
“Kamu Görevlileri Etik Kurulu, hediye alma yasa-
ğının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür 
veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince 
alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim 
yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkilidir.”, 
hükmü, eklenmesine yer verilmiştir. Bu sayede, 
Kurula doğrudan yasal düzenleme ile iki yetki daha 
tanınmıştır.	Bunlar:	Mal	bildirimlerindeki	bilgile-
rin doğruluğunu kontrol ile hediye alma yasağının 
kapsamını belirlemek ve uygulamasını izlemek, 
şeklinde özetlenebilir.

Kurul, kendine tanınan yetkiler çerçevesinde 
genelgeler çıkarmakta ve ilke kararları almaktadır. 
Bunlardan bazılarını başlıklar hâlinde şu şekilde sı-
ralayabiliriz: 

•	 17/12/2014	Tarihli	ve	2014/1	Sayılı	Yılba-
şı Nedeniyle Hediye Alma Yasağına İlişkin 
Genelge

•	 04/08/2015	Tarihli	 ve	2015/90	Sayılı	Ka-
muda	 Lüks	 Araç	 Kullanımını	 Engellemek	
Amacıyla	Alınması	Gerekli	Tedbirlere	 İliş-
kin İlke Kararı

•	 04/08/2015	Tarihli	ve	2015/89	Sayılı	Yük-
sek Öğretim Kurumlarının Uyması Gere-
ken Etik İlkelerine İlişkin İlke Kararı 

•	 15/12/2014	Tarihli	ve	2014/67	Sayılı	Etik	
İlkelerin İhlal Edildiğine İlişkin Kurul Ka-

rarlarının İsim, Unvan, Kurum ve Yer Be-
lirtmeksizin	 İnternet	 Sitesinde	 Yayımlan-
masına İlişkin Kurul Kararı 

•	 01/07/2014	 Tarihli	 ve	 2014/38	 Sayılı	
Kamu İhale Etik İlkelerine İlişkin Kurul 
Kararı. 

•	 09/04/2013	Tarihli	ve	2013/29	Sayılı	Eği-
tim	Öğretim	Hizmeti	Verenler	İçin	Mesleki	
Etik İlkelerine İlişkin Kurul Kararı 

•	 08/02/2008	Tarihli	ve	2008/1	Sayılı	Kamu	
Konutlarının	Tahsis	İşlemlerine	İlişkin	Ge-
nelge 

•	 10/11/2008	Tarihli	ve	2008/2	Sayılı	24	Ka-
sım	Öğretmenler	Günü	Nedeniyle	Sembo-
lik Hediyeler Dışında Hediye Alma Yasağı-
na İlişkin İlke Kararı 

•	 24/11/2006	Tarihli	ve	2006/138	Sayılı	Res-
mi	Kurumlara	Taşıtların	Alımı,	Kullanımı	
ve	 Sayıları	 ile	 İlgili	Hizmet	 Standartlarına	
Uyulmasına İlişkin İlke Kararı 

•	 22/06/2006	Tarihli	ve	2006/72	Sayılı	Ku-
rumlara Yıl İçerisinde Gelen Hediyelerin 
Bildirilmesine İlişkin İlke Kararı.

(İlgili genelge ve ilke kararlarının tam metnine 
www.etik.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.)

Kurul	aracılığıyla;	etik	stratejilerin	geliştirilme-
si, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve izlenmesine 
yardımcı olmak suretiyle toplumda, kamu kurum-
larında ve sivil toplum örgütlerinde etik farkında-
lığı güçlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yaparak etik kültürün gelişimine katkı 
yapması amacıyla “Etik Platform” oluşturulmuş-
tur. Bu platform ile kamu kurumları, sivil toplum 
kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve sendikaların etik kültürün gelişti-
rilmesi kapsamında işbirliği yaptığı bir mekaniz-
ma kurulmuştur. Dönemsel olarak etik platform 
üyesi kurum ve kuruluşlar bir araya gelmekte ve 
etik kültürün geliştirilmesi doğrultusunda yapı-
lan çalışmalar değerlendirilmektedir (Bu konuda 
detaylı bilgi için Kurulun resmî web sayfasından 
faydalanabilirsiniz).

Kurula Başvuru Esasları
Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluş-

larında etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar 
bulunduğu iddiasıyla, en az genel müdür veya eşiti 
seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula baş-
vurulabilir (Kanun m. 4/I).
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Hangi unvanların en az genel müdür veya eşiti 
sayılacağının kurum ve kuruluşların teşkilât yapısı 
ve yürüttükleri hizmetlerin niteliği dikkate alına-
rak Kurul tarafından belirleneceği ifade edilmiştir 
(Kanun m. 4/I). 

Yönetmeliğin EK-2 metninde ise, Kurulun yet-
ki alanına giren en az genel müdür, eşiti ve üstü 
kamu görevlileri, şu şekilde sayılmıştır: 

•	 TBMM	ve	Cumhurbaşkanlığı	Genel	Sek-
reterliğinde:	Genel	Sekreter,	Genel	Sekre-
ter Yardımcısı, Devlet Denetleme Kurulu 
Üyeleri.

•	 Cumhurbaşkanlığı	ve	Bakanlıklarda: Ba-
kan	Yardımcısı,	Genel	Müdür,	Teftiş	Kuru-
lu Başkanı, Kurul Başkanı (Ek göstergesi 
6400 ve üzerinde olanlar), Valiler, Kayma-
kamlar,	Büyükelçiler,	Daimî	Temsilciler.

•	 Cumhurbaşkanlığı	ve	Bakanlıklara	Bağ-
lı-İlgili	 ve	 İlişkili	 Kurum	 ve	 Kuruluş-
larda:	 Müsteşar;	 YÖK	 Başkanı,	 Yürütme	
Kurulu	 Üyeleri,	 YÖK	 Genel	 Sekreteri	 ve	
ÖSYM	Başkanı;	Müsteşar	Yardımcısı;	Ge-
nel	Müdür;	Teftiş	Kurulu	Başkanı	ve	Diğer	
Denetim Kurullarının Başkanları; Genel 
Sekreter	ve	Genel	Sekreter	Yardımcıları	(Ek	
göstergesi 6400 ve üzeri); Başkan (Ek gös-
tergesi 6400 ve üzeri olanlar); Düzenleyici 
ve Denetleyici Kurum ve Kurul Başkan 
ve Yardımcıları; Kurul Üyeleri; Kurum ve 
Kuruluş Başkan Yardımcıları (ek göster-
gesi 6400 ve üzeri olanlar); Kamu İktisadi 
Teşekkülleri	 ve	 bağlı	 ortaklıklarının	Genel	
Müdürü;	Kamu	İktisadi	Teşekkülleri	Yöne-
tim ve Denetim Kurulu Üyeleri.

•	 Mahalli	 İdarelerde: Büyükşehir Belediye 
Başkanı; İl ve İlçe Belediye Başkanları, Bü-
yükşehir	Belediyesi	Genel	Sekreteri	ve	Ge-
nel	Sekreter	Yardımcıları;	Büyükşehir	Bele-
diyesi	ve	Bağlı	Kuruluşların	Genel	Müdürü;	
Büyükşehir	Belediyesi	Teftiş	Kurulu	Başka-
nı; İl Belediye ve İl Özel İdare Birlikleri ile 
bunların Üst Birlik Başkanları; Büyükşehir 
Belediye	Şirketleri	Genel	Müdürleri,	Yöne-
tim ve Denetim Kurulu Üyeleri; Büyükşe-
hir sınırları içindeki Belediye Başkanları.

•	 5176	sayılı	Kanun	çerçevesinde;	ilgili	mev-
zuatında özlük hakları veya emeklilik yö-
nünden müsteşar, müsteşar yardımcısı, 
genel müdür statüsünde olduğu belirtilen-

ler, Kanun kapsamında bulunan kurum ve 
kuruluşlardaki diğer yönetim ve denetim 
kurulu üyeleri ile teşkilat yapısı ve yürüt-
tükleri hizmetlerin niteliği dikkate alınarak 
Kurul tarafından en az genel müdür veya 
eşiti sayılan diğer kamu görevlileri.

Yukarıda sayılanlar dışındaki kamu görevlileri-
nin, etik davranış ilkelerine aykırı hareket ettikleri 
iddiasıyla yapılacak başvurular ise ilgili kurumların 
yetkili disiplin kurullarında değerlendirilmek üze-
re, kurum amirliğine yapılır.

Bu değerlendirmelerde faydalanılacak kıstas ise 
kamu görevlisinin davranışının Kurul tarafından çı-
karılan yönetmeliklerde belirlenen etik davranış il-
kelerine aykırılık olup olmadığıdır (Kanun m. 4/II).

Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak iki yıl 
içinde yapılmayan, etik ilkelere aykırı davranışlar hak-
kındaki başvurular incelenmez (Yönetmelik m. 40).

Etik davranış ilkeleri ihlâllerine yönelik ince-
lemeler, daha çok ilgililerin başvuruları üzerine 
gerçekleştirilmekle birlikte, Kurulun re’sen (ken-
diliğinden) inceleme yapma yetkisi de vardır. Bu 
yetkiye dair düzenleme getiren Yönetmeliğin 36. 
maddesine göre; Kurulun inceleme yetkisi içinde 
bulunan bir kamu görevlisinin etik ilkelere aykırı 
davrandığının çeşitli yollarla öğrenilmesi üzerine, 
Kurul re’sen inceleme yetkisini kullanabilir. Bu 
konuda Kurul Başkanınca görevlendirilecek bir 
üyenin veya raportörün gözetiminde gerekli bilgi-
ler toplanarak hazırlanan rapor Başkana sunulur. 
Başkan tarafından belirlenecek gündemde konu 
Kurulda görüşülerek gerekirse inceleme derinleşti-
rilmek suretiyle gerekli bilgi ve belgeler getirtilir. 
İnceleme, aşağıda açıkladığımız 35. maddede belir-
lenen usule göre tamamlanır ve gerekli karar verilir.

Başvuru Usulü
Kurula başvurular, 3071 sayılı Dilekçe Hakkı-

nın Kullanılmasına Dair Kanunda belirlenen esas-
lara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 

En az genel müdür veya eşiti seviye-
deki kamu görevlileri hakkında Ku-
rula başvurulabilir.

dikkat
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Türkiye	 Cumhuriyeti	 vatandaşları	 ile	 Türkiye’de	
ikamet eden yabancı gerçek kişiler tarafından yapı-
labilir.	Herhangi	bir	nedenle	Türkiye’de	bulunup	da	
başvuru nedeni sayılan etik ilkelerden birisine aykı-
rı davranıldığına tanık olan yabancı, başvuru hakkı 
açısından	Türkiye’de	oturuyor	kabul	edilir	(Yönet-
melik m. 31). Başvuruda bulunabilmek için başvu-
ranın menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmaz.

Ancak, kamu görevlilerini karalama amacı gü-
den, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuranın 
kimliği tespit edilemeyen, başvuru konusuyla il-
gili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular 
değerlendirmeye alınmaz (Kanun m. 4/III ve Yö-
netmelik m. 31/II). Burada belirtmek gerekir ki 
değerlendirmeye alınmayacak başvurular arasında 
sayılan başvuranın kimliğinin tespit edilemediği 
müracaatlar durumu, Kanunda yer almamakta an-
cak Yönetmelikte belirtilmektedir.

Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı 
organlarınca karara bağlanmış bulunan uyuşmazlık-
lar hakkında Kurula veya yetkili disiplin kurullarına 
başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna 
gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur 
(Kanun m. 4/III ve IV, Yönetmelik m. 31/III).

Yönetmeliğe göre ayrıca, daha önce Kurulca in-
celenmiş şikâyet konusu, yeni kanıtlar gösterilme-
dikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incele-
nemez (Yönetmelik m. 31/III).

İhlâl iddiası taşıyan başvurular; yazılı dilekçe, 
elektronik posta veya tutanağa geçirilen sözlü şek-
linde yapılabilir (Yönetmelik m. 32).

Yönetmeliğin 33. maddesine göre 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 un-
vanlarda 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 belir-
tilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Baş-
vuru konusu aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve 
yer belirtilerek somut biçimde gösterilir.

Başvuru dilekçelerinin daktilo ile yazılması veya 
bilgisayar çıktısı olması koşulu aranmaz. Dilekçe-
lerin okunaklı ve anlaşılır olması yeterlidir. Başvu-
runun Kurul kayıtlarına geçtiği tarih, başvuru tari-
hidir. Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da Kurula 

gönderilebilir. Bu durumda dilekçenin Kurul ka-
yıtlarına geçtiği tarih süre başlangıcına esas alınır. 
Başvurunun tutanağa geçirilmek koşuluyla sözlü 
yapılması durumunda başvuranın imzası ve adresi 
de tutanağa alınır.

Başvurunun; gerçek kişiler tarafından elekt-
ronik posta yoluyla yapılması hâlinde ise başvuru 
sahibinin adı ve soyadı, oturma yeri veya iş adresi 
belirtilir.	Türkiye’de	 oturan	 yabancıların	 bu	 yolla	
yaptıkları başvurularda, pasaport numarası ve uy-
ruğu gösterilir. Elektronik posta yolu ile yapılacak 
başvurularda, başvurunun Kurulun elektronik pos-
ta adresine ulaştığı tarih başvuru tarihidir (Yönet-
melik m. 34).

Başvuruların Kabulü, İşleme 
Konulması ve İnceleme

Yönetmeliğin 35. maddesinde başvuruların ka-
bulü ve işleme konulmasına dair esaslar düzenlen-
miştir. Buna göre, başvuru dilekçeleri kaydedilir ve 
başvuran hazır ise tarih ve sayı içeren alındı verilir. 

Kurum ve kuruluşların herhangi bir birimine 
yanlışlıkla ulaşan başvuru dilekçeleri işleme konul-
madan ilgisine göre yetkili disiplin kuruluna veya 
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına gön-
derilir.

Usulüne uygun olarak kaydedilen başvuru şu 
süreci takip eder:

•	 Kaydedilen	başvuru	en	kısa	zamanda	Kurul	
Başkanı veya görevlendireceği üye tarafın-
dan bir raportöre verilir.

•	 Raportör	 başvuruyu	 görev,	 konu	 ve	 kabul	
edilebilirlik yönlerinden inceleyerek bir ön 
rapor hazırlayıp Kurul Başkanına sunar.

•	 Raportörün	raporunda,	başvuranın	adı,	 so-
yadı, şikâyet edilen kamu görevlisinin adı, 

Yargı organlarında görülmekte 
olan veya yargı organlarınca ka-
rara bağlanmış bulunan uyuş-
mazlıklar hakkında Kurula veya 
yetkili disiplin kurullarına başvu-
ru yapılamaz. İnceleme sırasında 
yargı yoluna gidildiği anlaşılan 
başvuruların işlemi durdurulur.

dikkat
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soyadı, görevi, başvuru konusu, raportörün 
önerisi, adı, soyadı ile tarih ve imzası yer alır.

•	 Rapor,	Kurul	Başkanı	veya	ilgili	üye	tarafın-
dan, gerekirse ilgili yerlerden gerekli ek bilgi 
ve belgeler de istenip eklenerek görüşülmek 
üzere Kurul gündemine alınır.

•	 Kurul	raporu	görüşerek	gerekirse	inceleme-
yi derinleştirmek suretiyle ilgili yerlerden 
gerekli bilgi ve belgelerin istenmesine karar 
verir. Kendisinden bilgi istenen resmî ve 
özel kurum ve kuruluşlar istenen bilgi ve 
belgeleri belirlenen süre içinde Kurula ver-
mekle yükümlüdürler.

•	 Başvurunun	kabul	edilebilir	bulunması	du-
rumunda, şikâyet edilen kamu görevlisinin 
savunması	alınır.	Savunma	süresi,	istem	ya-
zısının kendisine bildirildiği tarihi izleyen 
günden	 itibaren	 10	 gündür.	 Sürenin	 son	
gününün resmî tatil gününe rastlaması du-
rumunda, tatili izleyen çalışma günü süre-
nin son günü olarak kabul edilir.

•	 Kurul	 incelemesini	 en	 geç	 üç	 aylık	 süre	
içinde bitirerek üye tam sayısının salt ço-
ğunluğu ile karar verir. Bu süre, başvuru-
nun kayda alındığı tarihte başlar.

•	 Kurul	Üyelerine,	incelemelerin	gerektirdiği	
durumlarda iş bölümü çerçevesinde görev 
verilebilir.

Ayrıca, isim ve imza bulunmayan başvuru di-
lekçeleri ile Yönetmeliğin 33 ve 34. maddelerde be-
lirtilen unsurları içermeyen elektronik posta yolu 
ile gönderilmiş başvurular işleme konulmaz ve 
mümkünse durum başvuru sahibine bildirilir.

Gerçeğe aykırı beyanları içerdiği sonradan an-
laşılan 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 doğ-
ru 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. Kuru-
la gönderilen bilgi ve belgeler ile Kurul tarafından 

edinilen bilgilerin değerlendirme ve incelenme-
sinde gizlilik derecesi bulunanların korunmasında 
ve saklanmasında gizlilik ilkesine uyulur. Kurul 
Başkanı ve Üyeleri ile sekretarya personeli, giz-
lilik 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.

Kanuna göre yapılan inceleme ve araştırmalar, 
genel hükümlere göre ceza kovuşturmasına veya 
tâbi oldukları personel kanunları hükümlerine göre 
disiplin kovuşturmasına engel teşkil etmez.

Kamu Görevi Etik Kurulunun inceleme yetkisi 
dışında kalan ve disiplin kurullarınca yapılan ince-
leme de aynı esaslar uyarınca yürütülür.

İnceleme Sonunda Verilen Kararlar 
ve Yaptırım

Kamu Görevlileri Etik Kurulu veya disiplin 
kurulları, yaptıkları inceleme neticesinde, etik dav-
ranış ilkesinin kamu görevlilerince ihlâl edildiğine 
karar verebilecekleri gibi, herhangi bir ihlâl tespit 
edemeyebilirler. 

Kanun ve Yönetmelikte yetkili merciler tarafın-
dan yapılan inceleme sonucu, hakkında başvurulan 
kamu görevlisinin etik ilke ihlâlinin tespit edilme-
si hâlinde, bu tespit kararına doğrudan bağlanmış 
adlî veya idarî bir yaptırım yoktur.

İhlâl iddiasına dair yapılan inceleme netice-
sinde verilen kararlar; ilgililere, başvuru sahibine, 
hakkında karar verilen kişiye ve Cumhurbaşkanlı-
ğı	 ve	Aile,	Çalışma	 ve	 Sosyal	Hizmetler	 Bakanlı-
ğı makamına bildirilir. Yetkili disiplin komisyon-
larınca inceleme yapılan kamu görevlilerinin etik 
ilke ihlâlinin tespiti durumunda da Kanunun 4. ve 
Yönetmeliğin 38. maddeleri uyarınca, karar ilgili 
kurum veya kuruluş yetkilisine, hakkında başvuru 
yapılan kamu görevlisine ve başvuru sahibine bil-
dirilmektedir. 

Kabul edilebilirliliği bulunmayan başvurular 
hakkında verilen kararlar ise yalnızca başvuru sahi-
bine iletilir (Yönetmelik m. 39/III).

Kanunun 5. maddesine göre; Kurul, inceleme 
ve araştırma sonucunu ilgililere ve Cumhurbaş-
kanlığı	 ve	Aile,	Çalışma	 ve	 Sosyal	Hizmetler	 Ba-
kanlığı	Makamlarına	 yazılı	 olarak	 bildirir.	 Kanu-
nun yürürlüğe girdiği tarih olan 08.06.2004’ten, 
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Tablo 8.1 “2005-2016 Yılları Arasında Alınan Kararlar” “2005-2016 Yılları Arasında Başvuruların Konularına Göre 
Dağılımı”

04.02.2010 tarihine kadar, Etik Kurulun verdiği, 
ihlâl varlığının tespiti yönündeki kararların Resmî 
Gazete’de yayımlanması öngörülmüştü. Benzer şe-
kilde, Kurulun ihlâl varlığı tespitine dair kararının 
yargı mercileri tarafından iptal edilmesi durumun-
da da ilgili hususun yine Resmî Gazete’de yayım-
lanması hükmü Kanunun 5. maddesinin üçüncü 
fıkrasında	 yer	 almaktaydı.	 Ancak	 Anayasa	 Mah-
kemesi 04.02.2010 tarihinde verdiği E.: 2007/98, 
K. : 2010/33 sayılı Kararı ile ilgili hükmü iptal et-
miştir. Artık ihlâl tespitine dair kararlarının Resmî 
Gazete’de yayımlanması mümkün değildir. Ancak 
her	 ne	 kadar	 Anayasa	Mahkemesi’nin	 ilgili	 kara-
rı gereği, ihlâle ilişkin kararların Resmi Gazete’de 
yayımlanma imkanı ortadan kalmış olsa da yürür-
lükten kaldırılan hükmün benzeri Yönetmeliğin 
39. maddesinin ikinci fıkrasında varlığını sürdür-
mektedir. Fakat yine belirtmek gerekir ki kanunda 
yer almayan bir düzenlemenin kanunun uygulan-
masını değiştirecek şekilde yönetmelikte yer alması 
mümkün değildir. Bunun aksi normlar hiyerarşisi-
ne aykırılık oluşturur. Bu sebeple Yönetmelikteki 
yer alan, ihlâle ilişkin kararların Resmî Gazete’de 
yayımlanmasına dair düzenlemenin uygulanabilir-
liği bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üze-
re, etik mevzuatı, etik davranış ilkelerinin ihlâli 

hâlinde bir yaptırım öngörmemiştir. Ancak ihlâlin 
varlığının tespitine dair Kurul ya da yetkili disiplin 
kurulu kararları, daha sonra açılacak bir davada de-
lil niteliği taşıyabilir. Bunun yanında yetkili merci-
lerin vermiş oldukları ihlâle ilişkin kararlara karşı 
da yargı yoluna başvurulabilir. Nitekim Yönetme-
liğin 39. maddesinin ilk fıkrası gereği, kararlar baş-
kan ve üyeler tarafından imzalanmakla kesinleşir. 
Kesinleşen	karar	Cumhurbaşkanlığı	ve	Aile	,	Çalış-
ma	ve	Sosyal	Hizmetler	Bakanlığı’na	sunulur.	Her	
ne kadar ilgili mevzuatta etik davranış ilkelerinin 
ihlâli hâlinde bir yaptırım öngörülmüş olmasa da 
bu düzenlemelerin varlığı bile kamu görevlilerinin 
bilinçlenmelerine ve kamu hizmetini layıkıyla yeri-
ne getirmelerine katkı sağlayacaktır. 

Etik mevzuatında, etik davranış ilkelerinin 
ihlâli hâlinde bir yaptırım öngörmemiştir. An-
cak ihlâlin varlığının tespitine dair Kurul ya da 
yetkili disiplin kurulu kararları, daha sonra açı-
lacak bir davada delil niteliği taşıyabilir.
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Etik Komisyonu: Kuruluşu ve 
Görevleri

Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleş-
tirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilke-
leri 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 oluşturulacağı 
Yönetmeliğin 29. maddesinin ilk fıkrasında düzen-
lenmiştir.

İlgili maddeye göre (Yönetmelik m. 29) etik ko-
misyonunun görevleri;

•	 Etik	kültürünü	yerleştirmek	ve	geliştirmek,
•	 Personelin	etik	davranış	ilkeleri	konusunda	

karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiye-
lerde ve yönlendirmede bulunmak,

•	 Etik	uygulamaları	değerlendirmek,
şeklinde özetlenebilir. 

Yönetmeliğin 29. maddesinin ikinci fıkrasıy-
la ise; etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle 
görev yapacağı ve diğer hususları belirleme yetkisi 
ise ilgili kurum ve kuruluşun üst yöneticisine ve-
rilmiştir. 

Kurum ve kuruluşlarda etik komisyonu kurul-
duktan sonra komisyon üyelerinin özgeçmiş ve ile-
tişim bilgilerinin, üç ay içinde Kurula bildirilmesi 
gerekir. 

Etik komisyonu faaliyetlerini Kurul ile iş birliği 
içerisinde yerine getirir.

Etik Sözleşme
Kamu görevlilerinin, etik davranış ilkelerine 

uygun hareket etmelerinin temini ve tespitinin 
sağlanabilmesi için Yönetmeliğin 23. maddesinde 
etik sözleşmeye ilişkin düzenlemelere yer verilmiş-
tir. Bu sözleşme esasen, kamu görevlisi tarafından 
verilmiş ve etik davranış ilkelerini ihlâl etmeyeceği 
beyanını içeren bir taahhütnamedir. Düzenlemede 
öncelikle, kamu görevlilerinin, görevlerini yürütür-
ken bu Yönetmelikle belirtilen etik davranış ilkele-
rine uymakla yükümlü olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 
Kanun kapsamındaki kamu görevlilerinin, bir ay 
içinde etik sözleşme belgesini imzalamakla yüküm-
lü oldukları hüküm altına alınmıştır. 

Kamu görevlisi tarafından imzalanan etik söz-
leşme, personelin özlük dosyasına konulur. Bu sa-
yede, kurum ve kuruluşların yetkili sicil amirleri, 
personelin sicil ve performansını, bu Yönetmelikte 
düzenlenen etik davranış ilkelerine uygunluk açı-
sından da değerlendirir.

Kanun kapsamındaki kamu 
görevlileri, bir ay içinde etik 
sözleşme belgesini imzalamakla 
yükümlüdür.

dikkat
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KAMU	GÖREVLİLERİ	ETİK	SÖZLEŞMESİ	ÖRNEĞİ
Aşağıda, Kurul tarafından oluşturulmuş kamu görevlileri etik sözleşmesi örneğine yer verilmiştir. 

(Kaynak: www.etik.gov.tr, Kamu Etik Kurulu resmî web sitesi).

KAMU	GÖREVLİLERİ	ETİK	SÖZLEŞMESİ
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 gerek-
lerine 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	kullan-
dırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

•	Kişilerin	dilekçe,	bilgi	edinme,	şikayet	ve	dava	açma	haklarına	saygılı	davranmayı,	hizmetten	yarar-
lananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket 
etmeyi,

•	Kamu	Görevlileri	Etik	Kurulunca	hazırlanan	yönetmeliklerle	belirlenen	etik	davranış	ilke	ve	değerle-
rine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

Adı	ve	Soyadı	:
İmza               :
Tarih             	:
Sicil	No          :
Adres              :

Öğrenme Çıktısı

Kamu Görevlileri Etik Ku-
ruluna yapılan başvurularla 
Etik Komisyonuna yapılan 
başvurular arasında hangi 
farklar ve ortak noktalar 
bulunmaktadır?

Kamu yönetiminde kaç tür 
denetim vardır ?

2 Kamu Görevlileri Etik Kuruluna veya yetkili disiplin kurullarına başvuru usulünü 
açıklayabilmek

Araştır 2 İlişkilendir Anlat/Paylaş

Etik Komisyonun görevleri 
nelerdir?	Listeleyiniz.
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öğrenm
e çıktıları ve bölüm

 özeti

1 Kamu etiğine dair başlıca yasal 
düzenlemelerin içeriğine dair 
genel bilgi sahibi olabilme

Kamu Görevlileri Etik 
Mevzuatına Genel Bakış

5176 sayılı Kanunda, kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebi-
lirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkeleri belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere kurulacak, 
Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluş, görev ve çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi ne dair hükümler 
yer almaktadır. Kanunda ayrıca kamu görevlilerinin uyması gereken etik davranış ilkelerinden bazıları (say-
damlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme) örnek olarak sayılmıştır.  
Kamu personelinden hangilerinin Kanun kapsamına gireceği ve bu kapsamda yer almayacağı yine Kanunda 
belirtilmiştir. Buna göre, 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 personel bu Kanun kap-
samındadır.	Ancak,	Cumhurbaşkanı,	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	üyeleri,	Cumhurbaşkanı	Yardımcıları	ve	
Bakanlar,	Türk	Silahlı	Kuvvetleri	ve	yargı	mensupları	ve	üniversiteler	hakkında	bu	Kanun	hükümleri	uygulan-
maz. 5176 sayılı Kanun kapsamında anlaşılması gereken yargı mensupları, hâkim ve Cumhuriyet savcılarıdır. 
Bunun dışında, Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışan personel, Kanun kapsamındadır.

2 Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na 
veya yetkili disiplin kurullarına 
başvuru usulünü açıklayabilme

Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Etik davranış ihlâline ilişkin başvurular, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun inceleme yetkisi alanına giren per-
sonel için Kurul Başkanlığına, diğer kamu görevlileri için ise kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek 
üzere ilgili kurum amirliğine yapılır. Başvurular yazılı dilekçe, elektronik posta veya tutanağa geçirilen sözlü 
başvuru yolları ile yapılır. Kaydedilen başvuru en kısa zamanda Kurul Başkanı veya görevlendireceği üye tara-
fından bir raportöre verilir. Raportör başvuruyu görev, konu ve kabul edilebilirlik yönlerinden inceleyerek bir 
ön rapor hazırlayıp Kurul Başkanına sunar. Başvurunun kabul edilebilir bulunması durumunda, şikâyet edilen 
kamu görevlisinin savunması alınır. Kurul incelemesini en geç üç aylık süre içinde bitirerek üye tam sayısının 
salt çoğunluğu ile karar verir. Kamu Görevi Etik Kurulunun inceleme yetkisi dışında kalan ve disiplin kurulla-
rınca yapılan inceleme de aynı esaslar uyarınca yürütülür. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun inceleme yetkisine 
giren personel hakkında Kurulun ihlâlin varlığı veya yokluğu yönünde verdiği kararların, ilgililere ve Cumhur-
başkanlığı	ve	Aile,	Çalışma	ve	Sosyal	Hizmetler	Bakanlığı	makamına	yazılı	olarak	bildirilmesini	öngörülmekte-
dir. Yetkili disiplin komisyonlarınca inceleme yapılan kamu görevlilerinin etik ilke ihlâlinin tespiti durumunda 
da, karar ilgili kurum veya kuruluş yetkilisine, hakkında başvuru yapılan kamu görevlisine ve başvuru sahibine 
bildirilmektedir. Kamu Görevlileri Etik Kurulu veya disiplin kurulları, yaptıkları inceleme neticesinde, etik 
davranış ilkesinin ihlâl edildiğine karar verebilecekleri gibi, herhangi bir ihlâl tespit edemeyebilirler. 
Kanun ve Yönetmelikte yetkili merciler tarafından yapılan inceleme sonucu, hakkında başvurulan kamu gö-
revlisinin etik ilke ihlâlinin tespit edilmesi hâlinde , bu tespit kararına doğrudan bağlanmış adlî veya idarî bir 
yaptırım yoktur.
Kabul edilebilirliliği bulunmayan başvurular hakkında verilen kararlar ise yalnızca başvuru sahibine iletilir.
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1  Kamu yönetiminde kamusal alanla ilgili bil-
gilerin vatandaşlar ve sivil toplum örgütlerinin ula-
şımına açık olması anlamına gelen ilke aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A.	 Saydamlık	(şeffaflık)
B. Vatandaş odaklılık
C.	 Saygınlık
D. Katılımcılık
E.	 Çıkar	çatışmasından	kaçınma

2  En az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu 
görevlileri hakkında etik ilke ihlâli iddiasıyla aşağı-
dakilerden hangisine başvurulur?

A. İlgili kurum amirlikleri
B. Yetkili disiplin kurulları
C. Etik platformu
D. Kamu Görevlileri Etik Kurulu
E.	 Ağır	Ceza	Mahkemesi

3  Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Kurulun, etik konularda verdiği kararlara karşı 
yargı yoluna başvurulamaz.

B. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından belir-
lenir.

C. Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uy-
maları gereken etik davranış ilkelerini belirler.

D. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere ça-
lışmalar yapar.

E. Re’sen (kendiliğinden) ya da başvuru üzerine, 
etik davranış ilkelerine aykırı davranış ve uygu-
lamalar hakkında gerekli inceleme ve araştırma-
yı yapar.

4  Aşağıdakilerden hangisi 5176 sayılı Kamu 
Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Ka-
nun kapsamına girer?

A. Hakimler ve Cumhuriyet savcıları
B. Cumhurbaşkanı
C. Cumhurbaşkanı yardımcıları
D. Bakanlar
E. Kamu iktisadi teşebbüsleri personeli

5  Kamu Etik Kurulu Başkanı ile ilgili aşağıda-
ki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Kurul üyeleri arasından, Başbakan tarafından 
atanır.

B.	 Üst	düzey	kamu	görevlileri	arasından,	TBMM	
tarafından seçilir.

C. Kurul üyeleri tarafından, kendi aralarından se-
çilir. 

D. Kurul üyeleri arasından, Cumhurbaşkanı tara-
fından seçilir.

E. En yaşlı üye, Kurula başkanlık eder.

6  Kamu görevlilerinin, kamu bina ve taşıtları 
ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanı-
mında israf ve savurganlıktan kaçınmaları, mesai 
süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü 
ve imkanlarını kullanırken etkin, verimli ve tu-
tumlu davranmaları, aşağıdaki etik davranış ilke-
lerinden hangisine ilişkindir?

A. Kamu malları ve kaynaklarını amaca uygun 
kullanma

B. Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
C. Bilgi verme
D. Katılımcılık
E. Hizmet standartlarına uyma

7  Etik davranış ilkeleri ihlâli başvuruları ile il-
gili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. İhlâl iddiası taşıyan başvurular; yazılı dilekçe, 
elektronik posta veya tutanağa geçirilen sözlü 
şeklinde yapılabilir.

B. Etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bu-
lunduğu iddiasıyla Kurula, en az genel müdür 
veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında 
başvurulabilir.

C. Kurulca incelenmiş şikâyet konusu, yeni ka-
nıtlar gösterilmedikçe bir daha şikâyet konusu 
yapılamaz ve incelenemez.

D. Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı 
organlarınca karara bağlanmış bulunan uyuş-
mazlıklar hakkında Kurula veya yetkili disiplin 
kurullarına başvuru yapılamaz.

E. Kurum ve kuruluşların herhangi bir birimine 
yanlışlıkla ulaşan başvuru dilekçeleri işleme ko-
nulmaz.
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neler öğrendik?

8  Aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağı 
kapsamı dışındadır?

A. Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar 
ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, 
veda ve kutlama hediyeleri.

B. Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre 
alınan krediler.

C.	Taşınır	 veya	 taşınmaz	 mal	 veya	 hizmet	 satın	
alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına 
göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan 
işlemler.

D. Hizmetten yararlananların vereceği her türlü 
eşya, giysi, takı veya gıda türü hediyeler.

E. Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi 
içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

9  Etik komisyonu ile ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A. Kurum ve kuruluşlarda, personelin etik davra-
nış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla 
ilgili tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunur.

B. Kurum ve kuruluşlardaki etik uygulamaları de-
ğerlendirir.

C. Kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafın-
dan, kurum içinden en az üç kişiden oluşacak 
şekilde kurulur.

D. Kurum veya kuruluş personelinin etik dışı dav-
ranışlarına ilişkin iddiaları inceler ve nihaî kara-
ra bağlar.

E. Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleşti-
rir ve geliştirir.

10  Kamu görevlilerinin aşağıdaki etik davranış 
ilkelerinden hangisini ihlâli, doğrudan kanunla 
cezaî yaptırıma tâbi kılınmıştır?

A.	 Saygınlık
B. Katılımcılık
C.	Mal	bildiriminde	bulunma
D.	Saydamlık	(şeffaflık)
E. Bağlayıcı açıklamalarda bulunma
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Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Saydamlık	 (Şeffaflık)”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

1. A Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Kamu	Malları	 ve	Kay-
naklarını Amaca Uygun Kullanma” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

6. A

Yanıtınız yanlış ise “Kamu Görevlileri Etik 
Kurulu, Yapısı, Görevleri ve Yetkileri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

3. A Yanıtınız	yanlış	ise	“Hediye	Alma	ve	Menfaat	
Sağlama	Yasağı”	 konusunu	 yeniden	 gözden	
geçiriniz.

8. B

Yanıtınız yanlış ise “Kurula Başvuru Esasları” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

2. D
Yanıtınız yanlış ise “Kurula Başvuru Esasları, 
Başvuru Usulü, Başvuruların Kabulü, İşleme 
Konulması ve İnceleme” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

7. E

Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “5176	 Sayılı	 Kanunun	
Amaç ve Kapsamı” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

4. E

Yanıtınız yanlış ise “Kurulun Yapısı” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

5. D

Yanıtınız yanlış ise “Etik Komisyonu” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

9. D

Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Mal	 Bildiriminde	 Bu-
lunma” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. C

Araştır Yanıt
Anahtarı8

Araştır 1

Kamu çalışanlarının birbirlerine karşı nezaket ve saygı ilkelerini ihlâl etmeleri 
sebebiyle	iş	yerinde	psikolojik	taciz	(mobbing)	kavramı	ortaya	çıkabilir.	Ne-
zaket ve saygı ilkesi sadece hizmetin muhatabı olan vatandaş için öngörülmüş 
bir ilke değildir. Kamu görevlileri, Yönetmeliğin ilgili maddesinde de belirtil-
diği üzere, üstleri, meslektaşları, astları ve diğer kamu personeline de nazik ve 
saygılı davranmalıdır. Kamu hizmetinin sağlıklı işleyebilmesi için kamu örgü-
tü	içerisinde	yer	alan	personelin	dayanışma	içinde	olması	gerekir.	Personelin;	
kişisel	çıkar	çatışmaları,	ideolojik	farklılıklar	ve	benzeri	sebeplerle,	kamu	hiz-
metinin gerçekleşmesini aksatmalarına müsaade edilemez. Özellikle astlık üst-
lük ilişkisi içerisinde, üstlerin makam ve mevkilerini kötüye kullanarak diğer 
kamu personeli üzerinde maddi-manevi baskı uygulaması söz konusu olabilir 
ve	budurum	psikolojik	taciz	niteliğine	bürünebilir.

Araştır 2

Kamu yönetimi; siyasal, yönetsel, ombudsman, yargısal, baskı grupları ve 
kamuoyu ile etik açılardan olmak üzere çeşitli şekillerde denetlenmektedir. 
Kamu yönetiminde etik, kamu hizmetini yerine getiren kamu görevlileri üze-
rinden	sağlanmaya	çalışılmaktadır.	Çünkü	etik	kavramı	insan	davranışlarını	
konu aldığından denetim sayesinde kamu görevlilerinin etik ilke ve kurallara 
uygun hareket etmesi amaçlanmaktadır
Kaynak:	S.M.Önen,	A.Yıldırım	(2014).	Kamu	Yönetiminde	Etik	Denetimi:	
OECD Ülkeleri Örneği, Akademik	Yaklaşimlar	Dergisi, (1), 103-126 
İnternet Erişimi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/39503
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	neler öğrendik?

	Bölüm 2: Meslek ve Meslek Etiği
	GİRİŞ
	MESLEK KAVRAMI
	MESLEK AHLÂKI
	FELSEFİ İNCELEME ALANIOLARAK MESLEK ETİĞİ
	öğrenme çıktıları ve bölüm özeti
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