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Mimar Mühendisler Grubu Gençlik Komisyonu (Genç MMG) taraf›ndan
organize edilen “Mimarl›k ve Mühendislikte Etik” konulu sempozyum 27
Aral›k 2008 Cumartesi günü, ‹stanbul Ticaret Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleﬂtirildi. ‹ki oturumdan oluﬂan ve meslek ahlak› konusunun masaya yat›r›ld›€› sempozyuma ilgi yo€undu. Sempozyumdaki sunumlar a€›rl›kl› olarak etik ve ahlak kavramlar› aras›ndaki fark üzerine inﬂa edildi. Eti€in ve ahlak›n ayn› ﬂeyler olmad›€›na, ancak kullan›m ﬂeklinden dolay› birbirinden ay›rman›n da çok zor oldu€una neredeyse her sunumda vurgu yap›ld›.
Küreselleﬂen iﬂ yaﬂant›s› ve h›zla geliﬂen teknoloji karﬂ›s›nda de€erlere ba€l›
iﬂ yapman›n gittikçe zorlaﬂmas›, mesleki anlamda yaﬂanan yozlaﬂman›n mühendislik ve mimarl›k mesleklerinde de gözlenmeye baﬂlamas› gibi bir kayg›dan yola ç›karak organize edilen bu sempozyumun temel amaçlar›, konunun
hassasiyetine dikkat çekilmesi ve meslek sahiplerinin sorumluluklar›na dair
bilgilendirme yap›lmas›yd›. Nitekim aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda Genç MMG Genel
Baﬂkan› Eser Serbest de, yozlaﬂan mesleki hayat içerisinde MMG’nin ahlaki
bir duruﬂ oluﬂturmak ve bunu üniversite ö€rencilerine de bir ideal olarak
sunmak için yo€un çabalar sarf etti€ine de€inerek, bu amaç do€rultusunda
MMG’nin ve Genç MMG’nin yapt›€› faaliyetler hakk›nda bilgi verdi.
MMG Baﬂkan› Murat Kals›n ise konuﬂmas›nda mimarl›k ve mühendislik
mesleklerinin önemine de€indi. Kals›n, tarihî önemi, felsefi alt yap›s› ve
toplumla iliﬂkileri ba€lam›nda, bu mesleklerin yön verici meslekler oldu€unu, bu yüzden de icra sürecinde sorumluluklar›n gözden kaç›r›lmamas› gerekti€ini belirtti. Bu mesleklerde karﬂ›laﬂ›lan sorunlar›n ahlaki yap›ya dair
yap›lacak düzenlemelerle çözüme kavuﬂaca€›n› da ekleyen Kals›n, mimar ve
mühendislerin çevreye duyarl›l›k, topluma fayda ve insana hizmet ekseninde görevlerini yerine getirmeleri gerekti€ini vurgulad›.
Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›n›n ard›ndan baﬂlayan birinci oturumun baﬂkanl›€›n› Nazif Gürdo€an yapt›. Gürdo€an oturumun aç›l›ﬂ›nda, yaﬂanmakta olan ekonomik krizin bizlere baz› gerçekleri gösterdi€ini ifade etti. Gürdo€an bilgi156
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nin baﬂar› için tek baﬂ›na yeterli olmad›€›n›, ahlak›n da çok önemli bir yap›
taﬂ› oldu€unun fark edildi€ini belirtti. Gürdo€an mühendislikte ve mimarl›kta bilginin önemli bir güç oldu€unu ancak ahlak çerçevesinde kullan›lmas›n›n da ﬂart oldu€unu sözlerine ekledi. Daha sonra söz alan Durmuﬂ Hocao€lu ise daha çok mühendisli€in ve mimarl›€›n bilimsel kimlikleri üzerinde
durdu. Bilimleri amaçsal ve araçsal (enstrümantal) bilim olarak ikiye ay›ran
Hocao€lu, maddeye temas etmeleri ba€lam›nda mimarl›k ve mühendislik
mesleklerini araçsal olarak nitelendirdi. ‹nsan›n dünyaya temas etti€i andan itibaren ahlak problemiyle yüz yüze geldi€ini belirten Hocao€lu, bu temas›n üç noktadan gerçekleﬂti€ini ifade etti. Buna göre üreme (ﬂehvet), beslenme (ticaret) ve korunma (siyaset) amac›yla maddeyle temasa geçen insan,
ahlaki davranmak suretiyle di€er tüm canl›lardan karakteristik olarak ayr›lmaktad›r. Hocao€lu’na göre insan kötüye meyilli olsa da, özünde iyiyi ve
do€ruyu yapmak üzere yarat›lm›ﬂt›r. Yoksullaﬂt›ran ve sömüren kapitalist
düzende mimarlar ve mühendisler kime hizmet ettiklerini ve ne yapt›klar›n› sorgulayarak hareket etmeli, ellerinde tuttuklar› bilim ad›ndaki arac› kullan›rken hassas davranmal›d›rlar.
‹kinci konuﬂmac› Ahmet Koyun ise tüm alanlarda etkisi görülen problemlerin, felsefe ve sosyoloji gibi temel bilimlerde özgün yaz›l› eser verememiﬂ olmam›zdan kaynakland›€›n› belirtti. Koyun’a göre bu durum her alanda d›ﬂa
ba€›ml›l›k yaratmakta ve gerek akademide gerekse siyasette verilen rolleri
oynamak gibi olumsuz bir durumla sonuçlanmaktad›r. Bu problemi aﬂman›n yolu gerekli e€itim alt yap›s›n› kurmaktan ve at›lmas› gereken önemli
ad›mlar› atmaktan geçiyor. Tüm bunlar›n yap›lmamas› da en temel ahlaki
problemlerden birisi olarak karﬂ›m›za ç›k›yor. Oturumun son konuﬂmac›s›
olarak söz alan Talip Alp ise etik ve ahlak kavramlar›n›n fark›na dair bilgiler
verdi. Buna göre etik, belli kurallar içerisinde tutarl›l›k anlam›na gelebilmektedir. Bu durum ahlak kavram›yla tamamen örtüﬂmemektedir, çünkü
kurallara uygun her hareket ahlaki olmayabilir. Bu yüzden hem kelime anlam› olarak, hem de manevi bir nitelik olarak ahlak›n var olan düzene ve
kültür istilas›na karﬂ› korunmas› ve kullan›lmas› gerekmektedir.
Hayri Baraçl› baﬂkanl›€›nda gerçekleﬂtirilen ikinci oturumda ise meslek ve
etik iliﬂkisi ele al›nd›. Baraçl› sunumlardan önce ve sunumlar aras›ndaki takdim bölümlerinde iﬂ dünyas›ndan derledi€i etikle ve ahlakla ilgili örnekleri
dinleyicilerle paylaﬂt›. Ard›ndan söz alan TMMOB eski baﬂkan› Yücel Gürsel
de etik ve ahlak aras›ndaki farka vurgu yap›p bu alanlar›n iyi ayr›ﬂt›r›lmas›
gerekti€ine de€indi. Gürsel k›sa bir tarihçesini de aktard›€› mimarl›€›n kültürel bir zenginlik oldu€unu belirtti. Bu zenginli€i prati€e dökmekle yükümlü
meslek sahiplerinin do€ruluk, güzellik ve etik niteliklere sahip olmak gibi zo157
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runluluklar› bulundu€unu belirten Gürsel, bu zorunluluklar›n do€aya karﬂ›
sayg›l› olma fikrini de kapsad›€›n› ifade etti. Gürsel’e göre do€ayla girdi€imiz
iliﬂkiler sonucu do€an bilim yasalar›, do€an›n kendi iﬂleyiﬂini ifade eden do€a yasalar›, düﬂünce yap›lar› anlam›na gelen felsefe yasalar› gibi çok say›da
yasa mevcuttur. Bu yasalar› kendi baﬂl›klar› alt›nda ele almam›z, anlaﬂ›labilmeleri aç›s›ndan iﬂlevsel olacakt›r. Mimarlar›n da bu yasalarla girdikleri münasebet çerçevesinde yukar›da sözü geçen zorunluluklar› göz önünde bulundurarak mesleklerini ahlaki bir çerçevede icra etmeleri gerekmektedir.
THY Genel Müdürlü€ü görevini yürüten Temel Kotil, etik doküman oluﬂturmak suretiyle iç iﬂleyiﬂte baﬂar› sa€layan firmalardan örnekler sunarak sunumuna baﬂlad›. Bu etik dokümanlar sayesinde düzene giren iç iﬂleyiﬂin finansal baﬂar›yla sonuçland›€›ndan söz eden Kotil, baﬂar›n›n temel kriterinin ahlakl› olmak oldu€unu da böylece vurgulam›ﬂ oldu. Kotil bu çerçevede
THY’nin de etik doküman oluﬂturmak suretiyle kurumsal baﬂar›ya odakland›€›n› ifade etti ve bunu ahlaki bir bak›ﬂ aç›s›yla yapmaya çal›ﬂt›klar›n› belirtti. Bu noktada ahlak ve etik aras›ndaki farka vurgu yapan Kotil, davran›ﬂ
kal›plar›n›n iyi ö€retilmesinin, ahlaki duruﬂun yerleﬂtirilmesi için olmazsa
olmaz ﬂart oldu€unu sözlerine ekledi. Oturumun son konuﬂmac›s› olan ‹DO
Genel Müdürü Ahmet Paksoy ise etik kurallar›n prati€e döküldü€ünde anlam kazand›€›n› ve h›zla de€iﬂen dünyada artan rekabetin ahlaki tutumlara
do€rudan etkide bulundu€unu ifade etti. De€iﬂim karﬂ›s›nda sahip oldu€umuz kültürel gelene€i diri tutmam›z gerekti€ini belirtti.
Bilgilendirme anlam›nda özellikle Durmuﬂ Hocao€lu ve Yücel Gürsel’in sunumlar›n›n çok verimli oldu€u söylenebilir. Her iki isim de alanlar›ndaki
tecrübelerini ve bilgilerini sunumlar›na çok iyi yans›t›p dinleyiciler için faydal› olacak bilgiler aktard›lar. Sempozyumun içerik olarak geliﬂtirilebilir ve
ilerleyen zamanlarda daha geniﬂ bir kat›l›mla tekrar edilebilir oldu€unu da
eklemek gerekiyor. Ayr›ca konuya ilginin süreklili€ini sa€lamak ve alandaki
yeni çal›ﬂmalar için yol gösterici olmak aç›s›ndan sunumlar›n bas›l› hâle getirilmesinin önemli oldu€unu hat›rlatmak isteriz.
Mesleki ahlak konusu, yaﬂanan krizler ve olumsuz örnekler dolay›s›yla çokça dikkat çekmekte ve üzerine yap›lan çal›ﬂmalar da gittikçe artmaktad›r. Bu
sempozyumu da bu çerçevede de€erlendirecek olursak, tüm çal›ﬂmalar aras›nda önemli bir yer tutaca€› söylenebilir.
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