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B i y o e t i k  y e n i  y ö n e l i m l e r 

• Beauchamp ve Childress’ın 1979 yılında basılmış 
olan kitabı biyoetik alanında referans kitap 
olmuştur. 

• Yazarlar antik, ortaçağlar ve modern zamanların 
sağlık üzerine yaklaşımlarını çağdaş biyomedikal 
etik için yetersiz bulmaktadırlar. 

 



Prinsipalism 

•Biyomedikal etikte dört prensip yaklaşımı 
prinsipalism olarak adlandırılmaktadır. 

•Onların görüşlerine göre geçmiş 
zamanlarda  

•doğruluk,  

•mahremiyet,  

•adalet ve toplumsal sorumluluk gibi ana 
etik kavramlara yetersiz bir şekilde 
yaklaşılmıştır. 

 



Etik teori 

• Etik bir teori etik kararların temellendirilmesi için kullanılan 
bir yaklaşımdır 

• Ne yapmalıyım sorusuna verilecek cevabın oluşturulması 
sürecinde  

• karmaşık verilerin  

• birbirine rakip değerler ile ilgilerin  

• değerlendirilmesi sürecidir. 

• Bir teorinin amacı  

• karar verme süreçleri için tutarlılık  

• ahenk sağlamaktır. 

• Eğer bir teorimiz varsa yeni bir sorun ile karşılaştığımız her 
vakit nereden başlayacağımızı yeniden düşünmek zorunda 
kalmayız  



Temel Etik Teoriler I 

• Faydacılık 

•  eylemler sonuçlarının iyi veya kötü olmasına 
bakılarak değerlendirilir 

• Erdem etiği  

• eylem ve seçimleri yapan ajanlara vurgu 
vardır 

• Kantisim  

• görev etiği 

• Liberal bireyselcilik  

• hayatın, özgürlüğün, ifade hürriyetinin, 
mülkiyetin korunması  



Temel Etik Teoriler II 

• Toplumsalcılık,  

• ortak değerler, ortak fayda, sosyal hedefler, 
geleneksel pratikler, uyumu sağlayan 
erdemler 

• İlgi etiği (care ethics)  

• manalı ilişkilerimiz olan kişilerin yararına 
olacak şekilde davranmak için duygusal 
adanmışlık, gönüllülük ve ilgi göstermek 

• Vaka temelli karar verme,  

• özgül vakaların durumlarına göre karar 
vermek 

• Prinsipalizm 

 



Emmanuel Levinas 

• Emmanuel Levinas, 1906 yılında o dönem Rusya 
İmparatorluğu sınırları içerisinde bulunan, 
günümüzde ise Litvanya'nın bir şehri olan 
Kovno'da doğdu.  

• Orta öğrenimini Litvanya ve Rusya'da tamamlayan 
Levians, 1923-30 yılları arasında Fransa 
Strasbourg'ta felsefe eğitimi aldı.  

• 1928-29'da Almanya, Fribourg'da Husserl ve 
Heidegger'in derslerine katıldı.  

• 1930 yılında Fransa vatandaşlığına geçen Levians, 
sırasıyla Poitiers, Paris-Nanterre, Sorbonne 
üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı 

 



Levinasın eserleri 

• 1948. Le Temps et l'Autre.  

 (Time and the Other) 

• 1961. Totalité et Infini: essai sur l'extériorité.  

 (Totality and Infinity) 

• 1974. Autrement qu'être ou au-delà de l'essence 

 (Otherwise than Being or Beyond Essence) 

• 1995. Altérité et transcendence  

 (Alterity and Transcendence) 

 



Levinas, başlangıç noktası 

• Ötekinin yüzü şu gerçeği gösterir ki, bir varlık 
bana temas etti ve bu temas indikatif değil 
emperatiftir. 

• Acizlik ve örselenebilirlik ötekinin en belirgin 
özelliğidir. 

• Fakirin, dulun, yetimin, marjinalin, proletaryanın 
acizlik ve savunmasızlığını yansıtan ötekinin 
yüzünün görünümü ile güç ve mutluluk peşinde 
koşan benliğime ötekinin benliğini indirgemeye 
davet edilirim.  

• Çıplaklığı ve tehdit edilmişliği ile ötekinin yüzü 
benim hep yaptığım gibi ona şiddet uygulama 
cüretimi gösterir.  

• Yüzden gelen çok özel bir şeyde şiddetin 
cazibesine dair bir şeyler vardır  



Etik Deneyimin Özü 

• Tam da ötekini acizliği içinde kavrayacakken, gerçekte 
yapabileceğimi, prensipte ise yapmamam gerekeni 
deneyimler ve hissederim. Bu Levinas’a göre etik 
deneyimim özüdür.  

• Benliğim kendisinin yeterliliği karşısında şoke olur. 
Benliğim ötekinin çehresindeki savunmasız gözlerde 
ötekinin potansiyel katili olarak kendini keşfeder. Aynı 
zamanda bunun mutlak olarak yasaklandığının da 
şuuruna varır.  

• Levinas haklı olarak ötekinin ilk ama sessiz sözünün şu 
olduğu sonucuna varır: Öldürmeyeceksin! 

• Ötekinin çehresi sadece perişanlığın alçaklığını 
göstermez, aynı anda o çehrede yazılmış olan 
yasaklamayı açığa vurur. 

 



Acziyet, Metanet 

• Öteki yalnız acziyet değil aynı zamanda metanettir. Bu 
metanet, fiziksel ya da psikolojik olmaktan ziyade etik 
bir sağlamlıktır. 

• Bu direnme benliğin özgürlüğüne çağrı yaptığından 
etikle ilgilidir.  

• Öteki radikal bir ötekilik olarak, benden şartsız saygı 
talep eder.  

• Bu savunmasız acziyet, beni fiziksel veya psikolojik bir 
zorla ona saygı göstermeye zorlamaz.  

• Bana dönerek, ötekinin çehresi beni yardıma çağırır.  

• Ötekinin çehresindeki çaresizlik mutlak istektir. 

• Ötekinin çehresinin çağrısı, şüphesiz, ötekine karşı 
kaçınılanamayacak bir sorumluluğa işaret eder  



Leon R. Kass 

• Hekimlik, seni, senin iyiliğin ile hastanın iyiliğinin 
birleştiği, kendiliğinden zuhura gelen ve kendi 
kendini gerçekleştiren içsel bir  eyleme çağırır.  

• Her gün karşılaştığın hastalara yardım eden 
eylemlerin ile, başkalarının yardım isteklerine 
cevap vererek, yardım etmeni mümkün kılan 
sanatın ile aslında sen kendine hizmet etmektesin.  

• Eğer bir hekim, hastasını sadece nesneleşmiş bir 
vücut olarak görürse, hastasına hizmet vermiş 
olur ama ilgi göstermiş olmaz  

 
KASS, L.R., `The Care of the Doctor' in Perspectives in Biology and Medicine 43(1991), p. 
553-60 



Sokolowski 

• Sanatını icra ederek bir hekim hastasının iyiliğini 
hedefler.  

• Bir sanat olarak tıp hastanın iyiliğine yönelmiştir.  

• Hekim sanatını icra ederken, kendi iyiliği kadar 
hastasının iyiliğine de yol arar.  

• Bu sanatın doğası, mesleğini iyi icra ederse, hekimi 
sadece iyi bir hekim yapmayıp, onu kendi iyiliğini 
gerçekleştirirken, başkasına iyilik eden ahlaki bir insan 
yapmasıdır.  

• Sanatını doğru icra etmek ve bunda ısrar etmek ile 
hekimlik mesleği hekimi iyi bir insan yapar. 

 
SOKOLOWSKI, R., `The Art and Science of Medicine' in E.D. PELLEGRINO, J.P. LANGAN & J.C. 
HARVEY, Catholic Perspectives on Medical Ethics. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1989, p. 
263-275 

 

 

 



Özerkliğin radikalleşmesi 

• Özerkliğin kontrol edilmeyen bir hedef olması onu 
radikalleştirir.  

• İnsan varlığının boyutları ve ilişkileri nedeniyle çok 
yönlüdür.  

• İnsan olmak çok yönlülüğü sergilemek ve çok 
yönlülüğe katılmaktır.  

• İnsan olmak biriciklik ve özgünlük ile 
zenginlenşmektir.  

• Başkalarına açık olmayan, toplumsal dayanışmaya 
açılmayan, başkaları ile işbirliğini içermeyen 
özgünlük boş bir kavramdır.  

 



Biriciklik 

• Çağdaş insan eyleminin temeli,  

• Bireyin kendini gerçekleştirmesini öncelleyen bir 
proje.  

• Her şey de bu projeyi gerçekleştirmek için 
harekete geçirilir.  

• İlk bakışta dahi her insanın farklı olduğu, biricik 
olduğu, kendine has özellikler, yeteneklere, 
duygulara ve potansiyellere sahip olduğu görülür, 
bilinir.  

• Sosyokültürel çevre etmenleri ile entegrasyon 
süreci biricik, otantik karakteri olan bireyin 
oluşmasına hizmet eder.  

 



Tek yönlü biriciklik 

• Varoluşsal açıdan her bir bireyin biricik olduğu ve 
her bireyin bireysel deneyiminin özgünlüğünü 
kabul etmemek, inkar etmek söz konusu değildir.  

• İnsanın biricik olmasının tek yönlü ve radikal 
anlaşılması hakikatte biricikliğin oluşmasına engel 
teşkil eder.  

• Tıp etiğinde son yıllarda yaşanan gelişmeler 
özerkliğin en temel etik prensip olarak kabul 
edilmesine ve kendi kaderini belirleme 
özgürlüğüne aşırı vurgu yapılmasına neden 
olmuştur.  

 



Birey: ilişkisel ve intersubjektif 

• Martin Buber, I and Thou isimli eser 

• “Kişi kendi kendine insan olamaz” 

• İnsan olarak yaşadığımız gerçeklik içinde 
ilişkiye açık olarak dururuz 

• Varoluşumuzu bizi çevreleyen insanlara 
borçluyuzdur. 

• Levinas bu düşünceden etkilenmiş ve ötekinin 
farklılığını daha da vurgulamıştır. 

 



Etik ilişki 

•Etik ilişki, ötekinin öteki olmaklığı ile 
bana kendisini arz etmesi üzerine 
kuruludur.  

•Bu nedenle de, benim onlara 
yaklaşımım ile şekillenen bir anlama 
maruz kalmazlar.  

•Ötekinin çehresinin en önemli özelliği 
bana başvurmasıdır.  

•Kendimin Öteki tarafından çağrılmasına 
ne ölçüye kadar izin verebilirim? 

 



Günlük tıbbi pratik 

• Buber ve Levinas’ın öngörüleri sadece 
hekimlik mesleğinin temellerini aydınlatmaya 
yaramaz aynı zamanda günlük tıbbi pratik 
yönelimleri  için de yardımcı olur.  

• Örneğin yardımcı üreme teknolojileri, 
ebeveynlerin birbirlerine ile ve çocuklarına 
ilişkisel adanmışlığından ayrı düşünülemez.  

• Aynı şey ölüme bekleyen hastanın bakımında 
da geçerlidir.  



İnsanlararası iletişi ve dayanışma 

• İnsan olmanın tamlığına dair öngörü tüm toplumla 
iştirak etme düşüncesinde vuzuh bulur.  

• Belli, somut bir toplumda yaşamak 

• İyi bir yaşamı gerçekleştirmek için sosyal yaşamı 
gerektiren etik ödev. 

• İnsan olmamızın gizeminin araştırılması yeni bir 
keşifle bizi karşılaştırır. 

• Uzun bir zamandır, toplumsal adanmışlık 
antropolojik düşünüşlerinin çoğunun gündeminde 
olmamıştır. 

• Tamamen gayri insani olan bir düzenle karşı 
karşıya gelen insanların deneyimleri. 

 



Adil toplum 

• İnsanlararası iletişim ve dayanışmanın hedefi 
nedir? 

• Adil bir toplumun ideal görüntüsünü tasarlama 
yaklaşımı 

• Ne yapılırsa yapılsın kusursuz bir toplum inşa 
etmek mümkün değildir 

• Umudun sürmesine kaynaklık eden tek şey, ideal 
adalete sahip olarak tasarlanan topluma mümkün 
olduğunca yaklaşmayı hedefleyen bir hareketin 
varlığıdır. 

• Levinas’ın sözleri ile en mükemmel refah 
devletinde dahi kamu görevlisi bireyin 
gözyaşlarına aldırmaz.  

 



Kesintisiz değişim 

• Her durum sorgulanmalı ve daha insancıl 
olana göre yeniden düzenlenmelidir 

• İnsanlık ve toplum hakkındaki her gerçek, 
varolanın ve halihazırda başarılmış olanın 
kiritik aşkınlığı ile anlaşılmaya çalışılmalıdır. 

 



Örselenebilirlik 

•Levinas için merkezde olan ve 
kaçınılmaz olan en önemli şart, insanın 
örselenebilir olmasıdır.  

•Tarafsız bilişsel bir oyun olmaktan 
ziyade, örselenebilirlik olarak beliren 
özne, ötekinin özgürlükten ve her türlü 
seçimden önce var olan kaçınılınamaz 
çağrısının mekanıdır.  



Örselenebilirlik ve sorumluluk 

• Örselenebilirliğin vucut bulması Levinas’ın ahlaki 
yaklaşımının köşe taşıdır. 

• Beden ister sağlıklı ister hasta olsun, 
örselenebilirlik olarak deneyimlenir. Ötekine 
maruz kalmamın mekanı bedenimdir.  

• Sorumluluk bilinçli bir karar değil, hür seçimime 
bağlı bir eylem değil, kaçınılması mümkün 
olmayan bir çağrıdır. Bu benim kendimin etik 
temeli, şartıdır.  

• Ötekinin çehresi bana etiğin anlamının sırf 
bilinçliliğin sınırları içinde kalmadığını, ahlaki 
yabancıların dünyasının sosyal yapılarına mahkum 
olmadığını hatırlatır.  

 



Günlük klinik pratik 

• Levinas’ın cevap verme etiğinin temel 
öğelerinin klinik etkinliklerde anlamı nedir?  

• Hekimin ilk ve öncelikli sorumluluğu sabırla 
hastasının ziyaretini kabul etmektir.  

• Bu karşılaşmayı acele oluşturulmuş mantıklı 
ve teknik bir karşılaşma haline 
dönüştürmemektir.  

• Örselenebilir çehresi ile belirlenen, kendisine 
ilgi ve yardım edilmesini talep eden, önünde 
duran hasta insanın olağandışı ötekiliğinin 
farklılığını kabul etmek hekimin ilk etik 
görevidir.  

 



Hekimin sorumluluğu 

•Levinas için ötekinin örselenebilirliği 
bilhassa hastalık anında, etiğin 
somutlaştığı bir durumdur.  

•Hem kendi örselenebilirliğimiz ve hem 
de diğer insanlar için sorumluluğumuz 
o anda belirir. 

 



Tüketilemez sorumluluk 

• Ötekinin çehresi ile hekimin subjektif yönelimi 
başlar.  

• Ötekinin talebine cevap vermek hem anlamadan 
evveldir hem de anlama çabasını davet eder.  

• Önümüzde duran insana şiddet uygulamamayı 
bilmenin ve yorumlamanın yollarını düşünmeye 
çağırır.  

• Öteki ile yüz yüze olmak, hakikatte, benim öteki 
için olma yönümü ve bu yapı içindeki tüketilemez 
sorumluluğumu açığa çıkarır  



Hemşireler ve sorumluluk 

• Etik bir bakış açısıyla, sorumluluk bizim ötekine 
karşı görevimiz hakkındadır.  

• Bu görevi biz seçmeyiz, ona hazırlanmayız, tam 
olarak açıklayamayız. Fakat bu yine de bir taleptir, 
çağrıdır.  

• Norveçte hemşireler ile yapılan çalışmada şu 
konular öne çıkmıştır. 

• Kişisel sorumluluk 

• Sınırlar 

• Zamansallık 

• Endişe, korku, belirsizlik 

• Tatmin duygusu 

 



Uyumsuz hasta! 

 

• Eğer bir hasta hekimin tavsiyelerine uymuyor 
reçetelerini kullanmıyor ise uyumsuz hasta olarak 
adlandırılır.  

• Genelde de bu durumun hasta ile hekim 
arasındaki iletişimde bir bozukluktan, hastanın 
seçiminden kaynaklandığı düşünülür, ama bu 
uyumsuzluk durumunu tam açıklanamaz.  

• Hekimin rolü, hasta hekim ilişkisi, sorumluluğun 
doğasını inceleyerek daha farklı açıklamalara 
ulaşabiliriz  



İlgi 

 

• Hekimler hastalar ile devamlı temasta oldukları 
için hastaların yüzlerini daima görürler. Bakım 
ilişkisinde hastanın hayal kırıklığı, acizliği bu yüzde 
ifade bulur. 

• Hekim bu durumda sadece rutin işini yapmak 
sorumluluğunu taşımamalıdır. Duygusal 
adanmışlık ve tahammül de gösterebilmelidir. 

• Bir yandan hekim mesleki profesyonel eylemlerini 
gerçekleştirerek hastasının bakımını yapmalı, 
diğer yandan hastasının duygu ve heyecanlarına 
dikkat ederek, hastasını bir yakını gibi tedavi 
etmeli ve kendi iç heyecan ve duygularını 
bastırmalıdır.  

 

 



Fedakarlık 

 

•Hasta ile hekim arasında en derin etik 
yapı fedakarlıktır. 

•Acı çekenin anlaşılmasını sağlar. 

• İlginin, bakımın, hastanın dünyasında 
yapılabilmesinin önünü açar. 

 

 



Empati 

•Empati farklılığı yok eder ve ötekiliği 
göz ardı eder. 

•Empati yerine etik sorumluluk kavramı 
daha geçerlidir 

•Etik sorumlulukta, öteki hakkında farz 
edilen bilginin sınırları ötesinde 
paylaşılan insanlık düşüncesi vardır. 

 



Konukseverlik 

•Hospitability kelimesi hospice den gelir 

•Hospice: misafirhane, darülaceze 

•Derida-kayıtsız, şartsız konukseverlik  

•Levinas--ötekinin fenomonolojik 
deneyimi üzerine kurulu etik sorumluluk 

•Koruyucu, himaye edici etik 



Şefkat 

• Izdırap ve şefkat 

•Levinas’a göre şefkat, insan 
subjektifliğinin ağı, en yüce etik 
prensiptir. 

• Izdırap, varolmanın yükü, özbenliğin sınırı, 
ötekine yaklaşımdır. 

• Izdırap çekmek pasif, anlamsız ve 
kötücüldür. 

• Izdırap çekmek ızdırabın akılcı 
açıklamalarını reddetmektir. 

 



Ornatma 

•Ornatma, ikame etme, substitution 

•Ornatma, şefkatle ızdırap çekmektir, 
aşırı etik sorumluluktur. 

•Etik, örselenebilir, ızdırap çeken 
ötekine verilen şefkatli bir yanıttır. 

 



Ötenazi 

 

•Levinasa göre intihar veya yardımlı 
intihar etik dışıdır. 

• İntihar mantıksal olarak ve metafiziksel 
olarak çelişik bir kavramdır. 

•Ölümü seçmek etik sorumluluğu etik 
sorumsuzluğa döndürür. 

 



Şahit olmak 

• Emsal insan olmak, kalp kalbe ilişkide bulunmak 
hekimin ihtiyari bir eylemidir. 

• Varoluşsal bir karşılaşmayı göze alma cesareti, 
hastanın ızdırabının şahit olunmak ile 
hafifletilmesine bir köprüdür. 

• Izdırap ve ölümün çehresinde yaşamın çok daha 
farklı bir şekilde anlaşılmasına şahit olunur. 

• Şahitlik, dönüştürücü bir süreçtir, her iki tarafın iç 
dünyalarında paylaştıkları bir anlam, en 
nihayetinde, her iki tarafı da zenginleştirir. 

 



Öyküsel dil 

•Öyküsel anlatım 

•Öyküsel anlatımın kullanılması, öteki 
insanların kontrol edilmesine yönelik 
bilimin evrenselleştirici gücünü, 
engelleme potansiyeline sahiptir. 

 



Ne yapmalı? 

• Izdırap çeken ötekinin örselenebilirliğine yönelik 
etik farkındalık, etiğin konukseverlik ve sevgi 
olarak anlaşılması 

• İlk adımdan itibaren güven üzerine inşa edilen ilgi, 
bakım ahti, etiğin adalet ve ilgi-bakım olarak 
anlaşılması 

• Tedavi edici ve iyileştirici teknik gerekliliklerin 
yapılması, etiğin uygulamalı bilimi kontrol eden 
sosyal normlar olarak anlaşılması 

• Her bir olgu için neyin doğru olduğuna karar 
verecek ve seçecek pratik bilgelikten beslenen 
sağduyulu hükümlere ulaşmak, etiğin pratik 
bilgelik olarak anlaşılması 

 



Sonuç 
 

•Tıp mesleğinin dört dörtlük ilişkisel 
adanmışlık olarak yaratıcı gelişimi 

•Hastanın tüm yönleri ve ilişkilerini 
hesaba katan eksiksiz tam 
sorumluluğun gelişimi 

•Adaletin hüküm sürdüğü hayırlı bir 
topluma yaratıcı katılım. 

 



Temel Kavramlar 

• Autre vs autre 

• Alterite 

• Transcendence 

• Totalite 

• Infini 

• Exteriorite 

• Autrement qu'etre 

• Au-dela de l'essence 

• Face 

• Vulnerability 

• Substitution 

• Sufferance 

• Compassion 

• Encounter 

• Narrative Discourse 

• Care 

• Hospitability 

• Responsibility 

• Sacrifice 

• Commitment 

 



Teşekkürler... 


