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Tıp fakültelerinde “Deontoloji ve Tıp Tarihi” Anabilim Dallarının isimleri 2009’da “Tıp Tarihi ve Etik” 

Anabilim Dalı olarak değiştirildi. Bu değişikliğin yapılma sebebi, Tıpta Uzmanlık Sınavı alanlarında 

Deontoloji olarak görülen alan adının, doçentlik sınav alanlarında kullanılan Tıp Tarihi ve Etik adı ile 

eşitlenmesi idi. Tıbbiyenin birinci sınıfında hem tıp tarihi, hem de meslek ahlakına dair ilk bilgileri 

edindiğim ve o zamanki adıyla Tıbbi Deontoloji olan anabilim dalının adının bugüne gelene kadar 

geçirdiği evrim oldukça anlamlı. Bu konuya sadece alan adı eşitlemesi olarak bakılmaması gerekir 

yani.  

Tıp tarihi kısmı aynı kaldığına göre ben deontoloji ve etik değişimine şöyle bir göz atmakta fayda 

görüyorum.  

DEONTOLOJİ  

Yunanca “deontos – görev, yükümlülük ” ve “logos – us ile kavrama” sözcüklerinin birleşiminden 

meydana gelen deontoloji kısaca “görev/yükümlülük bilgisi” olarak tarif edilebilir. Webster Sözlük 

deontolojiyi “the theory or study of moral obligation – ahlaki yükümlülük teorisi veya çalışması” 

olarak tanımlıyor.  

Felsefe Sözlüğünün ödevbilgisi maddesinde deontoloji için şunlar yazıyor: İlk kez Jeremy Bentham’ın 

ölümünden sonra yayınlanan bir kitabının başlığında geçen (Deontology or the Science of Morality – 

Ödevbilgisi ya da Ahlak Bilimi, 1834), Bentham’ın ahlak felsefesinin alanını ödevle sınırlamak, etiği bir 

ödev bilimi olarak sınırlandırmak için kullandığı terim. Günümüz ahlak felsefesinde ise ödevbilgisi 

ahlaki ödev ve yükümlülüklerin doğasını soruşturan bir etik kolu olarak, özellikle bir herhangi bir iş 

kolunda ya da meslek grubunda yer alan insanların birbirlerine ve başkalarına karşı nasıl davranması 

gerektiğini, meslek ahlakı adına yerine getirmekle yükümlü oldukları ödevleri konu edinen bir bilim 

dalı olarak geçer. Bir meslek grubuna dâhil insanların uymaları gereken kuralları araştıran, meslek 

ahlakı açısından tutmaları gereken yolların sınırlarını çizen bir bilim alanı olarak ödevbilgisi, özellikle 

tıp bilimiyle ilişkilendirilmiş; hekimlerin nasıl eylemeleri gerektiğini sorup sorgulayan, onların ödev 

yükümlülüklerini soruşturup belirginleştiren kurama karşılık gelecek biçimde kullanılagelmiştir.       

Güncel pratik kullanımda deontoloji, sağlık profesyonellerinin görevlerini belirleyen kuralları ifade 

etmekte. Ancak bu kurallar sadece resmi değil, gayri resmi de olabilir. Güncel anlamda deontolojinin 

arkasında hukukun desteği vardır ve bu yolla yaptırım gücüne sahiptir. Deontoloji hekime hangi 

durumda hangi şekilde davranacağını dikte eder. Görevli kişi, doğru ve yanlışın ölçüleri olarak kabul 

edilen bu kurallara uyduğu sürece sonuçlar deontolojiyi ilgilendirmez, onun ilgilendiği koyduğu 

kurallara uyulup uyulmamasıdır. Deontolojinin bakış açısıyla kişinin eyleminin doğruluğunu 

sonuçlarının iyi ya da kötü olması değil, mevcut kurallara uyup uymadığı önemlidir. Deontoloji, 

sonuca bakılmaksızın kurallara uyulmasını gerektirir. Örneğin Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 13. 

maddesi güncel bilimsel verileri ışığında yaptığı tedaviye rağmen hastanın şifa bulamaması 

durumunda hekimin deontolojik açıdan tenkit edilemeyeceğini bildirmekte. Yani “dediğim gibi 

davrandıysan, hastanın hayatını kaybetmesinden seni sorumlu tutmam” demektedir. Bu anlamda fark 

edileceği gibi deontoloji eylemin sonucu ile değil, eylemin kendi koyduğu sınırlar içerisinde 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ile ilgilenir. 
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Bu açıdan bakıldığında, hekimler hangi durumda nasıl davranacaklarına Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi 

veya Hasta Hakları Yönetmeliği veya başka tıbbi kanun ve yönetmeliklere bakarak karar verebilirmiş 

gibi durmakta. Ancak bunun hiç de bu kadar basit olmadığı ve mesleğimizi yaparken adı geçen 

kanunlarda açıkça belirtilmemiş durumlarla sıklıkla karşılaştığımız da bir gerçek. Biz hekimler çoğu 

durumda nasıl davranacağımıza vicdanımıza ve tecrübelerimize danışarak karar vermek zorunda 

kalmaktayız. İşte etik kavramı tam da burada imdada yetişiyor ve hekimlere yol gösteriyor. 

Deontoloji terimi, Türkiye’de yakın zamana kadar tıp etiğinin tam karşılığı olarak kullanıldı. Ancak 

bugün tıp etiği hatta son zamanlarda biyoetik, deontolojiyi de içine alan bir kavram olarak gündeme 

yerleşmiş durumda.  

ETİK 

Bu durumda kısaca etik tanımı üzerinde durmak gerek: Yine Yunanca olan “ethos” sözcüğünden 

türetilen etik kavramı “davranış biçimini ifade eden karakter” anlamına gelmekte ve “ahlaki değerler 

statüsü” olarak tanımlanmakta.  

Felsefe Sözlüğünde; en genel anlamıyla “iyi”nin, iyi olanın, iyi davranışların doğasını, özünü ve 

kaynaklarını araştıran; “İnsan için iyi bir yaşam ne tür bir yaşamdır?”, “Nasıl bir yaşam yaşamaya 

değerdir?”, “Doğru bir seçim yapılması için hangi seçimlerin yapılması gereklidir?” türünden birbirini 

bütünleyen sorular eşliğinde “Nasıl yaşamalı?” sorusuna yanıt arayan felsefe dalı olarak ifade 

edilmekte. Yani etik insan doğası için iyi olanla kötü olanın neler olduğunu belirginleştiren ussal ve 

eleştirel bir sorgulama biçimi. Sözlüğe devam edelim: İnsanın ahlaksal sorumlulukları ile toplumsal 

yükümlülüklerinin neler olduğunu ortaya koyan, sunduğu gerekçelerle bunları tek tek ispatlayan, hem 

eylemlerin hem de eyleyenlerin etik ya da ahlaksal konumunu belirleyen, iyi ve güzel bir yaşam 

yolunda mutluluğa ulaşmak için nelerin yapılması gerektiği sorusu bağlamında insan eylemlerinin 

değerlendirilmesine yönelik köklü yaklaşımlar sunan değişik değer öğretileri bütünü.    

Yani günlük yaşantımızı devam ettirirken davranışlarımızın, tutumlarımızın, eylemlerimizin, insani 

değerlerimiz açısından iyi, doğru ve kabul edilebilir olup olmadıklarına ilişkin düşünce eylemlerinin 

tamamına etik diyebiliriz. 

İnsanın toplumsal ölçekte gerçekleştirdiği ve başkalarını etkileyen sonuçları olan 

davranışları/eylemleri/yapıp-etmeleri ve bunları biçimlendiren düşünme süreçleri ile ilgili olarak 

etiğin somut olarak ortaya çıkışı üç biçimde olur:  

1. Felsefenin bir ana alanı olarak etik, davranışlar bağlamında iyinin ne olduğu ve nelerin iyi 

olduğunu konusunu ele alır; insanın ideal davranışlarını formüle etmeyi amaçlar.  

2. Toplum yaşamı bağlamında etiğin karşılığı, insanların birbirleriyle ilişkilerinde neleri yapmaları ve 

nelerden kaçınmaları gerektiğiyle ilgili bir kurallar kümesi; kısaca genel ahlak olarak 

yorumlanabilir.  

3. İlk iki maddeye göre daha yeni ve bir bakıma onların sentezi olan üçüncü yorumda ise; belli bir 

alanda etkinlik gösteren kişilerin uymaları gereken kuralların belirlendiği ve o alana özgü 

uygulamalardaki istenen davranışların irdelendiği meslek etikleri bulunur. 

Etikten söz eden bir kişi bu üç karşılıktan birini, ikisini ya da üçünü dile getirmek istiyor olabilir. O 

nedenle hangisinden bahsedildiğini ayırt edebilmek için, konuşmanın çerçevesine ve sözün akışına 

dikkat etmek gerekiyor. 
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TIP ETİĞİ 

Tıp etiği; tıp/sağlık alanındaki tutum ve davranışların iyi ya da kötü yönünden değerlendirilmesi 

etkinliği olarak yorumlanabilir. İlgi alanında bulunan “hasta olarak insan”ın genel olmayan ve 

standartlaştırılamayan bir nesne olması nedeniyle hekimlik profesyonel bir meslek olmakla birlikte 

özel anlamda bir sanat olarak kabul edilmekte. Bugün tıp etiğinden beklenen, bir bilim insanının, ilgili 

alanda çalışırken veya mesleğini uygularken genel olarak neleri yapması ve neleri yapmaması 

gerektiği sorusunu ve bir bilim insanının belirli bir durumla karşılaştığı bir sorunu nasıl çözmesi 

gerektiği sorusunu yanıtlamasıdır. 

Hekim ile hasta arasında var olan giderilemez asimetri (yardıma ihtiyaç duyan ile yardım edebilecek 

bilgi ve beceriye sahip olan arasındaki asimetri) tıp etiğinin gerekliliğini ortaya koymakta. Dahası para 

ve hukuk gibi düzenlemeler bu asimetriyi giderecek güçte değil. Hekimin hastaya davranışı, ayrılmaz 

bir şekilde hastanın hekime olan güveni ile hekimden etik taleplerine dayandığından, hukukun ve 

paranın yetmediği yerde bu güvene şiddetle ihtiyaç duyulmakta.   

İçerdiği kavramsal, değersel ve bilgisel zenginlikleriyle hekimlik ve tıp etkinliğinin insanlık tarihine çok 

önemli katkıları dokunduğu mutlak. Bu olgu içerisinde hekimler daima ileri düzey etik sorumluluklar 

yüklendiler. Söz konusu bu sorumluluklar hekim-hasta, hekim-toplum ve hekim-hekim ilişkilerinde 

şekillenmekte. Bu işin öncülüğü eski Yunanlı hekim Hipokrat’a (MÖ 460–370) atfedilebilir. Hekim-

hasta ilişkisinin etik yönünden tarihsel temellendirilmesi, özellikle, kendisine ait olduğu kabul edilen 

‘hekim andı’ ile Hipokrat’a ait. Aslında tıp uğraşında bazı etik değerlerin varlığı Hipokrat öncesine 

kadar uzanmakta. Ancak hem tıp pratiğinde hem de etik alanındaki gerçekleştirdiği bütüncül bir 

devrimle Hipokrat bu alanda bir ilk olarak kabul edilmekte. 

Günümüzde çağdaş tıp etiği iki ana kola ayrılır: 1) Araştırma Etiği ve 2) Klinik Etik (gündelik 

uygulamalar; hasta/sağlık personeli arasındaki ilişkiler, sağlık kurumlarının ellerindeki olanakların 

düzenli dağıtılması vb).  

Tıp etiği yine iki ana eksen üzerinde çalışmalarını sürdürür. Bunlardan birincisi geçmişten gelen ve 

hala çözülemeyen geleneksel etik sorunlardır. Ötenazi, kürtaj, hastanın sırlarının saklanması gibi etik 

sorunlar geçmişten bugüne kadar devam eden tartışmaların merkezinde yer almaya devam etmekte. 

İkinci eksen ise hızlı toplumsal değişim ve gelişimin beraberinde gelen veya gelmesi olası olan 

sorunlar. Bu hızlı değişim sorunların da çeşitliliğini artırmakta ve yoğunlaştırmakta. Özellikle 

teknolojinin baş döndürücü hızı, toplumları birçok yeni etik sorunla karşı karşıya bırakıyor.  

Tıp etiğinin bu ikinci ekseni teknolojik ve toplumsal değişimler sonucu ortaya çıkabilecek sorunları 

önceden ön görmek ve bunlara çözüm önerileri üretmek amacındadır. Bir örnek vermek gerekirse; 

bugün uydu üzerinden yapılan robotik cerrahinin yanı sıra ortaya çıkması beklenen etik sorunlar 

arasında uluslararası konsültasyonlarda hastanın asıl sorumluluğunun kimde olduğu, hastanın 

sırlarının nasıl saklanacağı, olası bir kötü sonuçta kimin sorumlu olacağı (örneğin Çin’de hastayı görüp, 

Fransa’daki meslektaşından konsültasyon isteyen hekim mi, yoksa Çin’deki hastayı Fransa’dan 

yönettiği robotik kollarla ameliyat eden hekimin mi) gibi sorunların olma olasılığı üzerine düşünmek 

ve çözüm önerileri üretmek tıp etiğinin görevleri arasında. Bu yeni sorunlar arasında; ölümün değişen 

tanımı ve buna bağlı olarak transplantasyonun yeniden yapılandırılması, intrauterin tanıya dayalı 

kürtajın gerekli olduğu durumların saptanması, embriyo dokularının kullanılıp kullanılmaması, doku 

ve organ aktarımı, kiralık anne, rekombinant genetik uygulamalar vb. ilk akla gelenler. Bu konuların 
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henüz yanıtı olmadığından, çözümlenmemiş dolayısıyla belirli bir kurala bağlanmamış sorunları 

içermekte. İşte tıp etiği çalışmalarının amacı bu değer sorunlarına karşılık gelecek bir kural önermek, 

açık uçlu bu sorunlara bir yanıt bulabilmektir. 

Klinik tıp alanında daha genel olarak; hasta hakları, denek hakları gibi temel kavramlardan da söz 

edilebilir. Bunları teknolojik gelişmenin doğrudan sonucu olarak değil, genel anlamda insan hakları 

kavramının son elli yıldır gündemde bulunmasının ve yerleşmesinin tıbba yansıması olarak 

değerlendirmek mümkün. İnsan haklarının herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tanınması gerektiği, 

anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları yanında, her insanın belirli bir yaşam 

düzeyine tıbbi bakım ve benzeri sosyal hizmetlere hakkı olduğunun kabul edilmesi diğer toplumsal 

gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan gelişmelerdir. 

ETİK - DEONTOLOJİ 

Bu durumda akla gelen ilk soruya, yani “tıbbi deontoloji ile tıp etiği arasında ne fark var?” sorusuna 

yanıt vermeye çalışayım: 

Deontoloji bir yükümlülükler toplamıdır ve bu yükümlülüklere uyulmadığı durumlarda yaptırım 

gücüne sahiptir. Örneğin Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi’nin 4. maddesine göre “Tabip ve diş tabibi, 

meslek ve sanatının icrası vesilesiyle muttali olduğu sırları, kanuni mecburiyet olmadıkça, ifşa 

edemez”. Eğer gerekmediği halde hastanın sırlarını açıklarsanız, hukuken cezalandırılırsınız.  

Deontolojide tespit edilmiş kuralların aktarılması ve onlara uyulması söz konusu iken; tıp etiğinde ise 

tıptaki değer ve ilkelerin analizi, yorumu ve tartışılması gibi etkinlikler yer alır. Etik hukuki metinlerin 

yeterli olmadığı durumlarda insanın aldığı kararlara veya yaptığı eylemlere “evrensel iyi” kavramıyla 

dayanaklar sunar. 

Yani felsefenin bir dalı olarak etik, deontolojiyi de kapsayan bir kavram. Tıp bilgisindeki ve 

teknolojisindeki gelişme ve ilerlemeler tıp deontolojisinin ve hukukunun zaman içinde değişmesini ve 

yeni bir takım kuralların getirilmesini zorunlu kılacaktır. Ancak etik deontolojiye bazen uyar, bazen de 

uymaz. Hukuk ile etiğin ilişkisi de böyledir (kürtaj hukuken serbest bile olsa etik olarak insan hayatına 

duyulan saygı ile çelişir).  

ETİK - AHLAK AYRIMI 

Burada karmaşa yaratan diğer bir durum da; etik akıl 

yürütme ile genel ahlak arasında önemli kesişme 

alanlarının varlığına rağmen etik ile ahlakı ayrı iki 

kavram olarak kabul etmek daha yaygın bir yaklaşım 

olması. Böyle bir ayrım çerçevesinde etik insan 

davranışlarını irdeleyen düşünsel soyut bir etkinlik, 

ahlak ise insan davranışlarını belirleyen toplumsal 

somut bir düzenek olarak yorumlanabilir. Farklı ve 

kestirme bir anlatımla etik doğru ve yanlış davranışın 

‘teorisi’, ahlak ise onun  ‘pratiği’dir. Ben 

“çalmamalıyım” dediğimde etik bir düşünce eylemi 

gerçekleştirmiş olurum; “çalmadığımda” ise ahlaklı 

davranmış olurum.  

E   T   İ   K 

AHLAK 

                              HUKUK 
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Etik, bir düşünce eylemi olarak ahlakın ilgi alanındaki konuları da içine almakta ve bu konuların bir 

kısmı süreç içinde hukukun koruması altına girebilmekte. Yukarıdaki örneğe göre “çalmak” 

günümüzde toplumların birçoğunda hukuk tarafından suç olarak değerlendirilmekte ve böylece 

etikten ahlaka, oradan da hukuka giden süreç tamamlanmakta. 

ETİK - HUKUK İLİŞKİSİ 

Etik ile hukukun başlıca ortak noktası kural koyucu sistem olmaları. Ancak hukukun kuralları arkasında 

devlet gücünü bulundurmaktan ve kuvvetli yaptırımla desteklenmiş olmaktan ötürü daha kuvvetli. 

Buna karşın kitlelerin mutabakatı üzerine yapılandırılmış etik kuralları ise hukuka görece daha zayıf 

kalmakta. Aslında belli bir konudaki bazı kuralların hem etik hem hukuk kuralı olması rastlanan bir 

durum. Pozitif hukuku ortaya çıkartan üretici düşünsel süreçler ile iyiye ve kötüye dair sınır tanımaz 

düşünsel etkinliklerden oluşan felsefi anlamda etiği karşılaştırma durumunda ise, etiğin hukuka göre 

de daha kapsamlı ve verimli olduğu görülebilir. 

ETİK SORUN - ETİK İKİLEM - ETİK İHLALİ 

Etik sorunlar, davranışın iyi olmasıyla ilgili tereddütlerin veya itirazların ortaya çıktığı durumları ifade 

eder. Etik ikilemlerde farklı ilkelerin veya kuralların, yol gösterici olarak eş zamanlı ve birbirine yakın 

ağırlıklı olarak devreye girmesi, her birinin farklı bir davranış seçeneğinin yeğlenmesini gerektirmesi 

söz konusudur. Bu durumda bir ilkeye uygun davranmak bir diğerine aykırı olmayı; bir başka deyişle 

bir değeri korumak bir diğerini harcamayı zorunlu kılacaktır. Etik ihlali ise davranışın belli bir / birkaç 

ilkeye veya kurala, tereddüde yer bırakmayacak biçimde aykırı olmasını ifade etmekte. Genellikle 

ikilemler ilkeler arasında olurken, ihlal edilenler daha çok kurallar olmaktadır. 

ETİK BOYUT - ETİK DUYARLILIK - ETİK KAYGI 

Etik boyut, insan ilişkilerinin iyi davranışı belirlemek ve gerçekleştirmekle ilgili-bağlantılı kısmına 

verilen isimken, etik duyarlılık ve etik kaygı ifadeleri insan ilişkilerinin bu boyutuna yönelik bilinçli bir 

ilgiyi dile getirir. Bu ilgi duyarlılıkta etik boyut konusunda bilinçli olma ve ona önem vermenin 

bileşkesi iken; kaygıda bu ikisine etik sorun bulunduğu yönünde bir endişe eşlik eder.  

BİYOETİK 

Biyoetik, son yıllarda etik çevrelerinde çok daha sıklıkla dillendirilen ve uğraş alanı biyoloji ve tıptaki 

teknolojik ve bilimsel ilerlemelerin getirdiği etik sorunlar üzerinde düşünmek, tartışmak ve çözüm 

yolları aramak olan bir kavram. Biyoetiği tıp etiğinden ayıran ise; onun sadece insan hayatı değil, 

dünya üzerindeki tüm canlı varlıkları ilgilendiren bu tür sorunları kendisine çalışma alanı olarak 

edinmiş olması.  

Felsefe Sözlüğünde biyoetik; ahlak felsefesinin, tıp bilimi ve biyolojide yaşanan gelişmeler ve bilimsel 

araştırmalar yoluyla elde edilen teknolojik ilerleme sonucunda ortaya çıkan ahlaki sorunlarla uğraşan 

dalına verilen ad olarak tarif ediliyor. Sözlüğe göre biyoetik kamu yararının korumak adına, fizyolojik 

ihtiyaçlar karşısında insana özgü kültürel istekleri göz önüne alarak ikisi arasında bir denge kurmaya 
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çalışır. Bu anlamda sözgelimi genetik mühendisliğine, kötüye kullanılma ya da öngörülemeyen 

sonuçlara yol açma olasılığı taşımasından dolayı kuşkuyla yaklaşır. 

Özellikle moleküler biyologları ve hekimleri ikileme düşüren modern gen teknolojileri aracılığı ile 

gündeme giren biyoetik, bugün oldukça farklı konuların yer aldığı geniş bir alanı kapsamakta. Bu 

konuların başında 1970’lerde tıbbi yapay döllenme gelmekteyken, bugün organ, doku ve hücre 

bağışından embriyolojik çalışmalara, klonlamadan genetiği değiştirilmiş organizmalara (GDO) dek çok 

geniş bir yelpazede çalışmaların merkezine yerleşmiş durumda.   

Biyoetik, tıp alanının yanı sıra biyoteknoloji, felsefe, hukuk, sosyoloji, siyaset bilimi ve tarih 

alanlarından da araştırmacıları içeren çok daha geniş kapsamlı bir disiplinler arası ilişkiyi barındırır. 

Böylece bilim felsefesinden yararlanılarak biyoteknolojiyi sorunsalcı gözle incelemek mümkün 

olabilmekte ve sonuçta dar kapsamlı tıp etiğinden tüm canlıları kapsayan geniş bir çalışma alanına 

geçiş sağlanmaktadır.  

Sonuç olarak etiğin evriminde gelinen son nokta olan biyoetik, hem insan hayatının ve diğer canlıların 

hayatlarının, hem de insanın özgürlük ve onurunun, bilimsel araştırmalarda, sonuçları tahmin 

edilemeyen modern teknolojiler nedeniyle tehlike altına girdiği her yerde gereklidir. Teknoloji 

sayesinde yapılabilir ve mümkün olanı uygulayıp sorumsuzca davranmak yerine, genelin çıkarını 

dikkate alarak teknolojik müdahalenin sınırlarının çizilmesi şartmış gibi görünmektedir.   
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