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 Başka ırk ve renkten olanları     (Yüzde 26) 

  Kızları şort giyen aile                    (36) 

 Amerikalı aile                                (43) 

 Aşırı sağcı veya solcu aile      

 (48) 

 Hristiyan aile      (52) 

 Yahudi aile     (64) 

 Hiçbir dine inanmayan aile    (66) 

 Nikahsız yaşayan aile      (67) 

 İçki içen aile     (72) 

 Tanrıya inanmayan aile      (75)  
 (Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. 

Yılmaz Esmer’in öncülüğünde 12 Nisan-3 Mayıs 2009 tarihleri  arasında 34 ilde 1715 

denekle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırma sonuçları) 
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 Ahlak değildir (-en azından her zaman 

değildir)! 

 Din ya da inanç değildir! 

 Görelilik değildir! (her kültürün ya da 

toplumun kendi doğrusu vardır) 

 Öznellik değildir! (herkesin kendi doğrusu 

vardır)  

 Bencillik (egoizm) değildir! 

 Hukuk değildir! 
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 Etik eyleme ilişkindir! 

 Etik duygu değil, bilgi konusudur. 

 Etiğin nesnesi eylem ve kişidir. 

 Etik olması söz konusu olan kişilerdir, 

gruplar ya da toplum değil! 
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 Değer harcayan, 

 İnsanı amaç değil, yalnız araç olarak 

gören, 

 İnsan dışındaki şeyleri baş değer olarak 

gören eylemlerin yol açtığı sorunlardır. 

 Ezbere değerlendirmelerin yol açtığı 

sorunlardır çoğu zaman. 
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 Kişilerin başka kişi ya da gruplarla 

ilişkilerinde yaşanır. 

 Kişileri insan olarak, 

 İnsanı amaç olarak gören ilişkiler. 

 İnsanın değerini koruyan, 

 İnsanın değerine zarar vermeyen 

ilişkilerdir. 
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 Eylemde bulunan,  

 Kararlar veren, 

 Değerlendirmeler yapan herkesle ilgidir. 

 Kişilerin olduğu yerde etik sorunlar da 

vardır. 

1. Öğrenci Hemşireler İçin Mesleki Gelişim Sempozyumu 10 

 İnsanın değeri ya da onuru: insanın 

değerli bir varlık olduğu 

 İnsan neden değerlidir? 

 Bazı insana özgü olanaklara sahip 

olduğu için, 

 Bilim, felsefe, sanat, teknoloji üretebildiği 

için, 

 Sevgi, saygı, güven, özgürlük gibi 

değerler ortaya koyabildiği için.  
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• * Kimseye (doğrudan) zarar verme! 

• * Başkalarının haklarına saygı göster! 

• * Kimseye yalan söyleme ve kimseyi kandırma! 

• * Verdiğin sözleri tut ve sözleşmelere sadık kal! 

• * Yasaya saygılı ol! 

• * Başkalarını tehlikelerden koru ! 

• * İhtiyacı olanlara yardım et ! 

• * Adil ol ! (kibar ol)  

• *Bu buyruklara göre hareket etmeleri için diğer 
insanları yüreklendir ! 

(Goodpaster, “Ahlaksal Sağduyu”) 
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Kendine nasıl davranılmasını 

istiyorsan başkalarına öyle 
davran! 

Komşunu kendin gibi sev! 
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  «Öyle eyle ki senin istemenin maksimi, aynı 

zamanda genel bir yasa koymanın ilkesi 

olarak da geçerli olabilsin!! (Ahlâk Yasası) 

 "Her defasında insanlığa, kendi kişinde 

olduğu kadar başka herkesin kişisinde de, 

sırf araç olarak değil, aynı zamanda amaç 

olarak davranacak biçimde eylemde 

bulun!"   (Pratik Buyruk) 

   (I.Kant, Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi, I. Kuçuradi(çev.), 

TFK yayını, s. 46)                
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 Doğru değerlendirme için değer yargılarına ve 
normlara değil bilgilere gerek vardır:  

 a) değerlendirilmesi söz konusu olanla ilgili 
bilgilere,  

 b) değerlendirilenlerin ait olduğu alanda 
değerlendirme etkinliğinin özelliğine ilişkin 
bilgilere,  

 c) insanın değerinin bilgisine,  

 d) değerlere ilişkin bilgilere  

 (I. Kuçuradi, Çağın Olayları Arasında, s. 189) 

.  
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Normlar, davranış ilkeleri geliştirmek 
yerine, 

(1) etik duyarlılık uyandırmalı, 

(2) etik eylem olanaklarını göstermeli, 

(3) etik eylem için kişileri 
yüreklendirmeli. 
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TEŞEKKÜRLER 
 

 harunt@hacettepe.edu.tr 

1. Öğrenci Hemşireler İçin Mesleki Gelişim Sempozyumu 17 


